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ভুমিক। । 

বঙ্গদর্শনেব প্রকাশ আবস্তাবধি আমি মধো মধ্যে তাহাতে কতক 

গুলি প্রবন্ধ লিখিবাছি। প্রবন্ধ গুদ্বি ক্রনে ক্র পুন্তকাকাঁবে প্রকাশিত 

কবি-তধ্মাননীষ বঙ্গর্শন সম্পাদক আমাকে প্রথমে অন্গবোধ করেন। 

« সমাঙ্গ মালোচন ” নান দিবা গু কত প্রকাশ কবিব ইচ্ছা কবিয়াছি। 
এই প্রথম ভাগে ছুইট মাত্র প্রবন্ধ সন্নিঘবুশিত হইল। “উন্দীপনা+ এবং 
* গ্রাবু”। এব্প ছইটী বিভিন্ন প্রস্কতির প্রবন্ধ একর প্রকাশ কব! কতদূর 
সঙ্গত হইমাছে, বলিতে পাবি ন। 

কদুমতল! রি 
 চূড়া। - শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সবকার । 

0 ১২৮৪ পৌষ। 





সমাজ সমালোচন । 

স্টক €€- 

উদ্দীপনা | 

'ভাৰতবর্ষে অনেক ভাল বস্ত ছিল , তাহাব অনেক একেবাবে লুপ 

হইয়াছে, অনেক লুপ্তপ্রাষ , অনেক নির্জীব ও নবগাপন, ৪ অনেক বিকত 

ভাবাপন্ন। আবাব অনেক ভাল বস্ত ছিল ন।। বিস্বা মরে য যাধা হইরা 

ছিল মাত্র। "যা ছিশ তা আবাব হইবে। কিন্তু ষ। ছিজ না, ন। এাকাতেই 
এত সবীনাশ, অথবা যা ছিল, থাকাতে এত সর্যানাশ, াভাবই অনুসন্ধান 
কবা আমাদিগেব কর্তব্য । অনুসন্জীন কবিঘা*নে ভাল বস্তুটি ছিল না, রথ 

*খকসে সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পাবে, তাহাৰ চেষ্ট। বৰা, যদি প্রবিষ্ট হইয়া, 

থাকে, তবে অতি যত্বপূর্র্বক তাহাঁব পোঁষণ কবা, অতি কর্তব্য ।* যে মন্দ 

বন্তটি ছিল, তাহা যদি এখন আব না থাকে, তবে যাহাতে সেটি.আব পুনঃ 
প্রবেশ কবিতে না পাবে, এমন সাবধান হও! উচিত, এবং যে মন্দ বস্ত 

গুলি এখনও জীবিত বহ্যাছে, সে গুলি যাহাতে সমাজ হইতে 'একবাণৰ 

উৎপাটিত হইয় যায়, তাহার জন্য বিশেষ বন্ধ করা! যুক্তিবুক্ত । 
এই একটি ভাল বস্ত ছিলনা । এটি সমাঁজেব স্বাস্থ্য জন্য থাকা 

অত্যন্ত আবশ্তক। “ছিল না” এই শব্দটিন্তা মতেব “অভাব পদার্থ” জ্ঞাপক 

বোধ করিতে হইবে না। “আমাৰ বোগে বোগে আব শবীবে কিছু মাত্র 
বল নাই” বলিলে, বলের নিরবচ্ছিন্ন অভাব বুক্লায না। যতটুকু বল শরী- 

রেব সহজ অবস্থায় থাকা নিতান্ত আবশ্তক, সে টুকু নাই বুঝিতে হইবে । 
সেইন্দপ সমাজ সম্বন্ধেও বুঝিতে হয়! 

ক 
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আম্মদেব এই একট ভাল বস্ত ছিল ন।। উদ্দীপন! শক্তি ছিল 

না। ডিমস্থিনিস, কাইকিবো, আমাদেৰ এক জনও ছিল না । !যেঁ বাক্- 

শক্তি ইউবোপে্এলোকোযেন্স বলিষ্কাংপ্রতিটিত তাহা আমাদের ছিল ন1।] 

অলঙ্কাবকাবেরা উদ্দীপন বিভাবেব বর্ণন ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। 

উদ্দীপন বিভাবকে তাহারা বসেবঃ একটি অঙ্গ বলেন। বসকে কাব্যের 

সারভূত পদার্থ বলেন। *বাক্যং বসাত্মকং কাব্যং।” কিন্তু ককৃতাশক্তি 

ও উদ্দীপনাশক্তি, ছুটি যে বিভিন্নঃএ কথ সংস্কত আলঙ্কাবিকেরা বলেন ন1। 

যেমন কাব্যের সাব রল, তেমনি উদ্দীপনাব সারও বস। কাব্যসাব রস 
যেমন ককণ, বীব, প্রভৃতি নান! ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন, উদ্দীপনাৰ সাঁব 

রসও ঠিক সেইরূপ নান ভাগে বিভক্ত হইতে পাবে । কাব্য রস বর্ণনে 
যেমন আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিভাবেব আবশ্যকতা ও যেমন নানা 

প্রকাৰ স্থারী ৫ সঞ্চাবী ভাব উদিত হ্য, সেইরূপ উদ্দীপন! বসেও আলম্বন 
উদ্দীপন গ্রস্ত নানা বিভাবেধ আবশ্যকতা ও তাহাতেও সেইরূপ নানা 
প্রকার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব উদ্ভুত হয়। আপাততঃ দৃষ্টিতে ববিতা ও 

উদ্দীপন! এক বোধ হটে পারে, ঝিস্ততীহারা সহৌদবা মাত্র। এক 
*গোত্ে জন্মগ্রহণ ক্রিয়া ছুই জুনে কালে ছই বিভিন্ন গোত্রে পবিণীর্তী 
হইয়াছেন । এক্ষণে ছুই জনেব হিভিন গো বলিতে হইবে। উদ্বাহৰণে 
শীত্র বুঝা যাইবে । একই বিষয়, উদ্দীপন! কিরূপ ভাবে বলেন, শুনুন , 

আর কবিতাই বা! কিরূপে বলেন, পবে গুনিবেন। উদ্দীপন! বলিতেছেন। 

* স্বাধীনত। হীনভাষ কে বাঁচিতে চাষ ভে, কে বীচিতে চায়। 

দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পবে গলাষ হে, কে পবে গলায় ॥ 

যবনের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে, ক্ষভ্রিয তনয। 

এ কথা যখন হয় মনেতে উদয় হে, মনেন্ডে উদয় । 

রঙ চর ন্চ ু রঃ হক 

অই শুন অই শুন 'ভরীর আওয়াজ হে, ভেবীব আওয়াজ । 

সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে, লাজ সাজ সাজ।৮, 

( পদ্মিনী উপাখ্যান | 



উদ্দীপনা । ৩ 

সেই স্বাধীনতা বিষয়েই আবাব কবিতা কি বলেন, শুনুন) 

*" সেই দিন বাত্রিকাঁলে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়! 

নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। বঙ্গজয় সম্পন্ন হইল। যে স্থধ্য নই দিন অন্তে 

গিয়াছে, আর তাহার উদ্ক্্ হইল না। আর কি উদব হইবে না? উদয় 

অন্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিবম।২ আকাশের সানান্য নক্ষত্রটি ও অন্ত 

গেলে পুষ্ঠুক্দিত হয় ।” (ম্থণালিনী । ) 

ছইটিই বসাত্মক বাক্য। কিন্তু প্রথমটি কখনই আপনা আপনি 

বল! যাইতে পাবে না। কোন এক বিশেষু ব্যক্তি ইহাঁৰ উদ্দেশ, তাহাৰ 
আর সংশষ নাই। ব্পাঁত্মক বাক্য খটে,? কিস্তু বক্তাঁর সম্মুখে এক জন 

শ্রোতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক । দ্বিতীয়টি স্বতঃহ্খলিত বসাত্মক বাক্য- 

মাত্র। হইতে পাবে, কৰি যখন প্র কথা গুলি ক হইতে বহির্গত কবিন্তে 
ছিলেন, তখন অনেক লোক তাহা নিকটে ছিল, ও সেই, কথা গুনিতে 

পাইয়াছিল, কিন্ত তিনি কখনই ভাহাদিগকে:উদ্দেশ কবি্যা সে কথাগুলি 
উচ্চাবণ বেন নাই। তিনি আপনি শহিযার মনের ভাব প্রকাশ করিযু]ত 

ছেন, বেহ শুনিল কি ন!, তাহাতে এাঁহাব মন্নেযোগ নাই। 

৮”... কিন্তু উদ্দীপনা সর্বদাই লোককে ডেকে কথা ক্। পবেব ননোবৃত্তি * 

সঞ্চাশন, ধর্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যেব মনেব ব্স উদ্ভাবন, অন্যক্ষে কোন 

কার্যে লওযান, এইরূপ একাট নাঁ একটি তীঁব চিব উদ্দেশ্য । ভিনি 

সর্বদাই ডাফিতেছেন। নিজ মন হইতে একটু রস ভোগার মনে টালিয়। 

দিলেন, ভুমি হবত সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, কখন বা ভয়ে কাপিতে 

লাগিলে, কখন বা! তুমি ক্রন্দন করিয়া উঠিল । উদ্দীপনা চবিতার্থ হুই- 

লেন। তিনি যে বস তোমাৰ মনে উদ্দীপন করিয়া দ্িবাব চেষ্টা কবিষা 

ছিলেন তাহা কবিলেন ; সুতরাং চরিতার্থ হইলেন । কবিত1 সেই প্রর্ক- 

তিব নহেন। তিনি কাহীকে ডাকেন ও নাঃ নিজে ভাত তুলে কাহাকে 

কিছু ঢালিবাও দেন না। তিনি কখন বসস্ত ল্্যাবাতান্দোিতা প্রস্ফ,- 
টিতা, ভুষি প্রস্থুটিতা, সদ্যঃদরগ সিষ্িতা, কচিৎ ভ্রমরতর স্পন্দিতা, হুথিকা 
লতান্ূপে বন আলে। করিষ্বা! বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেন৪ না, 
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কাহাক কিছু ঢালিযাও দেন না। চতুর্দিক গন্ধে আমে দিত হইতেছে » 

তিনি সেই গন্ধ বিস্তার কবিষাউ সুখানুভৰ কবিতেছেন। তাহাতেই 

চবিভার্থ হইক্ডেছেন। সে গন্ধ কেহ প্রাণ লইল কি না, সে শৌভ1 কেহ 

দেখিল কি না, ভাহীনে তাব ভ্রক্ষেপও নাই । তুমি নিকটে যাইবামাত্র 

গদ্ধে ভোন হইলে, সেই অতুল স্লৌভা দেখিযা তোমাব নযন তৃপ্ত হইল, 

তোনাব মানস দোঠিভ হইল, ভুমি চবিতার্থ হইলে » লতাব তাহারত কিছু 

মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । লর্তী। ফুটিয(ই চবিতার্থ হইযাছে। কবিতা কখন 

বা জলম্ত অনল পে প্রকাশ্,পাইতেছেন । ধুউ ধূউ কবিষা অগ্নি জলি- 

তেছে, শোও শোও কবিবা শব্ধ হইছে, মধ্যে মধ্যে চট্ চট্ শব্ধে কর্ণকুহব 

'বধিব হইধা মাইনেছে । সহম্ন শিখ। গগন স্পর্শ কবিষাছে। চাবিদিকে 

স্কুশিক্গ ছাটিক্ছে। তেজে দিমগুল আবক্ত হইযা উঠিযাছে। উত্তাপ 
ক্রামই চাবি পুশ বিশ্তাব বি । কবিতা বূপ ধাবণ কব্যাই চবিতার্থ 

হইতেছেন। তুমি দূব হতে ন্দমূন্তি দেখিতে পাইলে, ঝঞ্ঝা আগমন 

টিনা ন্দ সদৃশ সেই টা আবাব্ শুনিতে পাইলে, ভষবিস্মযে তো- 

মাব চিন্ত পৰিণপিত হল, কমি নিকটে,গেলে, উদগীবিত উত্তাপে তোমাৰ 
, গাত্র পিছ ভু হুইা। যদি তুমি গরাতার্ভ হও তোমাৰ সুখম্পর্শ হইল? 
পতঙ্গবণঅন্তি নিকটে যাঁও, ভুনিউ অবিলম্বে ভন্মীভূত হইয| যাইবে । 

কিন্ত প্রচণ্ড অব ভাহাঁত কিছুই হুঈবে না। কখন বা কবিত! 

প্রেউভনিজপ বাবণ কবি মদীকৃনে শযন কবিষা থাকেন। বাশিং 

অঙ্গাৰ বিকীর্ণ বভিসাঁছে , অঙ্গান্ব জর্দ পুবিত চুল্ী , অর্ধ দগ্ধ বংশখণ্ড , 

আদ্দভগ্, অল্সভচ্ত, সচ্ছিদ্র, অচ্চিত্র, মৃ্কলস, কত গডাগডি যাইতেছে » 
কোঁন কোনটার ভিতৰ সন্ধ্যাবাযু প্রবেশ কবাতে হো হো! কবিধা শব্দিত 

হইতেছে, সমজ্ত স্থান, অন্তি কপাল কন্ক ন-কেশ পবিপুবিত। দন্সিণে 

জলসনীপে এধট চিতা জনিক্েছে । এব ব্যক্তি একটা বাশ লইযা একটি 

চিভাস্থিত শক্কেন উদ্ৰে বেগে আঘাত কবিল। শব দক্ষিণ-বাহু উত্তোলন 

করিল, তোমাব বোধ হইল যেন হাত নাঁভিবা বাবণই কবিশ। অুণি 
পলায়নপর হইযা! বাম দ্বিকে দেখিলে , দেখিলে, ভগ্ন ঘাটের উপরি প্রৌঢা 
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মাতা অপোগণ্ড নন্তকুমাৰ শিশুকে বটতলা শোযাহিয! ছন্দেৰদ্ধে ক্রন্দন 

কবিতেছেন। দূবে, বোঁধ হইল একজন লোক বসিষা আছে। নিকটে 

গেলে । একি? সদ্য মর! শব হেলান্ধদিষা বসান বহিযাঙ্ছে। তুমি চক্ষু 

বিস্ফাবিত কবিষ! শিহবিবা উঠিলে । একটা কৃষ্ণকাব কুকুব তোমার সেই 

চাহনি দেখিল , ঁ শবেব দিকে দেখিলু , উভযেকি গ্রভেদ যেন কিছুই 
না বুঝিডুত পাবিষ। বিবন্ত হইষ! চ্শিবা গেল । সন্ধা সমীবণ সঞ্চালনে 

তোর্ধীব” কর্ণমূলে কে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ববিল , কলসেব হো! হে! 

শব্দে কে যেন হো হো হো কবিযা হাসিয়া উঠিল। তুমি আডষ্ট, আস্তব্, 

নিষ্পন্দ, তুফীন্তৃত, চকিত ও স্থগিতনে। দুবে একটি শিবাবব তোনাব 
কর্ণে প্রবেশ কবিল। তুমি চাবি দিকে দেখিবা ভষ, বিশ্মধ, বিবাগ, 

জুুগ্মা পবিপুবিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন কৰিলে । তোমাৰ এত ভাঁবাস্তব 

হইল, শ্মশানেব কি হইল € কিছুই নহে। 
কবিতা বসাস্বিরা! আত্মগতা কথা । উদ্দীপনা বসাস্তিক অন্টোদদিষ্ট 

কথ|। কিতবাং নির্জনে বিবলে চিন্তা কথিতাৰ প্রন্থতি , এবং অনেক 
লোকেব সহিত আলাপ ও কোপতুথনেই উদ্ধীপনাৰ জন্ম হইঘাঁ থাকে?” 
“কেন পুর্ব তন কালে আমাঁদেব কবি, পুষ্গ পুঞ্জ কবি হিল্চেন, ও এক জনও উদ্দী- 

পক ছিলেন না, তাহা এখন সহদ্দেই বুঝপ্থাইতে পাবেন ভাবতৰ্ষীনুদর 

মত বোধ হম এমন নির্জনম্পৃহ জাতি,_এমন "নির্জনচিস্তাস্পৃহ জাতি, 
পৃথিবীতে আব ছিল না, এখনও বোধ হম আব নাঁউ । বোধ হয এই 

জন্যই এত কবি, প্রকৃত কবিপদবাচ্য কবি, এক দেশে এত আব কখনই 
জন্মে নাই। আজিও কোথাও জন্সিতেছে ন[। 

সংসাব ভাল মন্দ মিশ্রিত, স্বথ দুঃখ জডিত। বেখানে গুণ আছে, 

তাব সঙ্গে সঙ্গে দোষ আছে , নিববচ্ছিনতা, পুর্ণ ত1, অত্যন্তাভাব, এগুলি 

আত্মিক পদার্থবাচক, সাংসাবিক অবস্থাঞ্জাগক নে । এক দিকে কিছু 

বেশী লাভ হইবাছে কি, অন্য দিকে, সেই পবিস্কাণে ঠিক না হউক, কতক 
ক্ষতি অবস্তই হইযাঁছে। জগতেব জমাঁখবচ সকল সময় ঠিক মিল থাকে 
কি নী, তা বলা যাঁষ ন1। কিন্ত কাববাঁৰ চল্তি। কোন কুঠিতে আজি 
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মাল আমদানি হইল, উমার অঙ্ক খবচের অঙ্ক হইতে দুখিতে অনেক বেশী 
বৌধ হইতেছে, অন্ত কুঠিতে সেই সময় এত বিশীর্ত-বাকি ষে সে কুঠি 

চালান ভাব। «কিস্ত সমস্ত জগতেব্ কাববার চিব কালই চল্তি। সামান্য 

ঘণ্ডসমাজেও সেইরূপ । বাহাঁর উপব লক্ষ্মীর কৃপা হইবাছে, সপত্ী সর- 

স্বতী তাব দিকে প্রার চেরে দেখেন না, লক্ষ্মী আবাব তেমনি সপত্বী 

ববপুত্রদে পল্লীতেও পদার্পণ কবেন না। যশোবাশি মানধন পশ্ডিত- 

প্রবব অপ্রিয়বাদিনী ভার্্যা'্লইয়! বিব্রত , দাসদাপী পবিবেষ্টিত। ূপযৌবন- 

অম্পন্না স্থশীল! সতী মাদকপসেবনশীল উদ্ধত স্বাণী নিগ্রছে দিন দিন ঘিয়- 

মাঁণা হইতেছে ।কেহ ব! লক্ষ টাকা! ব্যয় কবিয়া, আযাসসাধ্য যাগ কবিয়া, 

একটা পুন্রেব কামনা! কবিতেছে, অন্য এক ব্যক্তি সোণাব ঠাদ ছেলে- 

দিগকে, ননীর পুতলি মেয়েগুলিকে, ছু বেল! ছটো মাছে ভাঁতে, পুজার 

সমযে এক একখানি নীলেছোঁবান কোব! কাপড় দিতে পারিতেছে না । 

এই জন্যই কেহ শীঘ্ব অবস্থা পবিবর্তন কবিতে চার না। কিন্ত তবু যদি 
উচ্চববে জিজ্তার্স কবি, “ আপনাব অবস্থার কে অসন্তষ্ট ” ও্রাতি্বনি 

'অমনি তখনি মুখের উপব উীহ্তবচ্ছলে জিগাসা ববিবে, “হায়। কে সন্তষ্ট?” 

সকলেই অসন্তষ্ট, সকলেই সন্তষ্ট ।॥ জগতেব একটা বিচিত্র কৌশলই এইট" 

* ঘদিএএক,দিকে কিছু! কম থাকে, মিশচব আব এক দিকে কিছু বেশী আছে। 

আমাদেব অনেক “কবি ছিলেন, অনেক কাব্য ছিল, সেই জন্যই 

আমাদের দেশে এক জনও উদ্দীপক ছিলেন না! ১ উদ্দীপনা ছিল না। যে 

নিহত চিস্তা কবিত৷ থাঁকাঁব কারণ, সেই নির্জনম্পৃহাই উদ্দীপন! ন1 থাকার 

কাবণ। সেই নিভৃত চিন্তাই এখনও আগাদেব বাঙ্গালি জাতিকে গুমরে 

গুঘরে পোডাইতেছে । এই যে সমস্ত বঙ্গজাতি টঞ্জাগান শ্রিয়, তাহাতে 

কি বুঝা ? বুঝায় এ দেশে এখনও উদ্দীপনার বীজ অস্কুবিত হব নাই, 

আপনাব কথা আঁপনি বলিয়াই আমরা ক্ষাস্ত, তাহাই যথেষ্ট , এবং তাহাঁ- 

তেই আমাদের চবিতার্থতা | - 

ভাবতবর্ধীয়ের৷ যেমন নির্জনম্পৃহ ছিলেন, তেমনি ব্মতঃসন্তষ্ 

ছিলেন। ভাল মন্দ উভনই প্রয়োজনের অন্ুচর । সংসারে, সমাজে, 
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গৃহে, আগবণে, 8 একা শাসনকর্তা । প্রয়োজন্তই সর্কো- 
সর্ধ্বা। “বাস্তবিক শ্রীযৌজনেব নিকট ধর্মশাস্্রকেও পবাজিত হইতে হয়, 

প্রযোদ্ধনশাসন পর্বাপেক্ষ! গরীযান্।? * এই জন্যই আম্দেব সামান্য 
কথার বশে যে “গবজেব উপব আইন নাই ।” এই জন্যই সামান্য কথায় 

বলে যে“ অবে ছুই প্রহব বেশ! পি কাটিতেছিস যে ?_ন। আমার 

গরজ।” কিন্ত প্রয়োজনে যেমন মন্দ বস্ত হয, তেমনি ভাল বস্তও হয়। 

স্বতঃসন্ত্ট ছিলেন। তাহাদেব কিছুই আর নৃতন প্রযোজন 
ছিল না। স্থতরাং অনেক মন্দ বস্তও জন্মে নাই, অনেক ভাল বস্বও 

জন্মে নাই। উদ্দীপনাও জন্মে নাই। 

()---_ 

(২) 

ভাষতবর্ষায়েরা যে স্বতঃ সম্থপ্ট জাতিছিলেন, তাঁহ্ণ ভাঁরতের যাহা 

কিছু পধ্যালোচনা কবিবেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে । ভাবতেষ সমাজ 
ভাগ দেখুঈী। ব্রাঙ্গণে নিস্ৃতে চিস্তা করিলেন, বিবেচনা কাঁরিলেন, ব্যবস্থা 
ঝবিলেন। ক্ষত্রিয় বিদেশীয় শত্রব বাহ্ আক্রম্ নিবারণ করিলেন, দক্থ্য 
কইতে আত্যন্তবিক রক্ষা কবিলেন। বৈশ্য বাণিজ্যে কবিকার্ষেয জীবন 
যাপন কবিলেন। শৃদ্র দাস। সমাজের” ভাগ যেন "গোলের *ভাশ। 
চারিটি খগুদেশ লইয1 যেমন একটী দেশ, তেমনি চাবিটি জাতি লইয়! 

একটা হিন্দু জাতি হইল। ঠিক যন্ত্রের মত সমুদায় । প্রয়োজন নাই, 
'অভাবও নাই, কষ্টও নাই। কে কাহার মনে কি উদ্দীপন করিতে 

যাইবে ? প্রযোজন কি? জীবনে দেখুন। ব্রাঙ্মণ শিশু আট বৎসর বা দশ 

বৎসব পর্ধ্স্ত পিতামাতার ক্রোভে বদ্ধিত হইলেন। উপনযন হইল । 

সেইটা তাহার বিদ্যারস্ত। তিনি তখন ব্রহ্মচারী । [বোর্ডিং ইউনিবর্সি 
টির বোর্ডর।] কেহ বার বৎসর, কেহ যোল, কেহ বিংশতি বৎসর পরে 

গৃহস্থাশ্মে প্রবেশ কবিলেন, বিবাহ করিলেন ।, ক্রমে স্থবিব বসে বনে 

গেলেন) নদ্দীআ্রোতেব ন্যায় জীবন শ্রোতঃ। পিতা মাতার অন্থককরণ 

ফরিলেই, শাল্জা ুযায়ী কার্য করা হইল। যুক্তি ও স্বার্থও তাহার বিপরীত 
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কিছুই বন্ধীতে পাবিতঁ না । স্ুৃতবাং যুক্তি এবং স্বার্থ স্গতও হইল , সমাজ 

সুশ্জ্খলরূপে চলিতে লাগিল। এ দিকে দেখুন বাং ভূবি শস্তপ্রস্থতি , 

খনি বত্বগর্ভ্ ভাবত ফলফুলেব উদ্যান বলিলেই হয | কথাব বালে, পৃথিবীব 
সকল জিনাষব নমুন! ভাবতে আছে। পুর্বকালে যে সেই ৰপ ছিল, 

তাহাব সন্দেহ নাই । কিছুবই অভাব নাই। প্রযোজন নাই। স্থতবাং বাহাব 
কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না» তাহাব উদ্দীপনা কোথা হইতে হইবে? 
তিনি কবি হইলে হইচ্ছে পাবেন । হা ' “বাগশোকদ্বঃখজবীমবশসম্কুল 
পৃথিবীতে কবি নয কে? সকলেই এক সমষে না এক দমবে কবি। 
ধাহীব লেখা পড়া বোধ আছে, বিনি আপনাব মনেৰ ভাব, ভাবাধ সুন্দব 

রূপে গাঁথনি কবিতে পাবেন, তিনিই প্রকাশ্য কবি। কিন্তু অন্তবে আন্তবে 

সকলেই কবি। ঘিনিই মৃত্যুশব্যাৰ পার্খে উপবিষ্ট হইযা, অক্রুপূর্ণ লোচনে 
« তাঁয়। বুঝি হাঁবাইলাম 1৮ বলিষাছেন, তিনিই অস্তবে ববি। এক্ষণে 

অন্তবে কবি নয কে? তাহাঁতেই বলি , হাব! বোগশোকদুতখজবামবণসন্কুল 
পৃথিবীতে কর্কি নয কে? আবাব এদিকেও বলি--ও হো! হো। হুখশাস্তি 

* 'সৌনর্যশোভাপ্রীতিপুবিত ধজাব সংসাঁবে কবি নয কে? আমবা! সকলেই 
অন্তবে কবি। কেন নাবীব প্লেহ, আদব বা প্রীতিতে গলিষা গিযা, যিদ্টি 

“৪” পুদিদী” বা'“৫প্রযসী” বলি সৃন্বোধন ববিযাছেন, তিনিই অন্তবে কবি। 

যে হাসে নাই, কাদে নাই, সে ১নুষ্য নয, জীবস্ত পুতুল। মন্ুষ্যমাত্রেই 
অন্তবে অন্তবে কবি। সংসাবে নান বস ছডান বহিযাছে, অবস্থান্থসাবে 

তিক্ত মিষ্ট লবণ আস্বাদন কবিতে হইতেছে । মাঁনব বদি কুশিক্ষানয় অ- 
রূসিক, অভাবুক না হইয। থাকেন, তীহাঁকে কবি হইতেই হইবে। কবিত্ব 
মন্তুষ্যের স্বভাবধর্্ম। উদ্দীপনা সেবপ নহে, ইহ। বিশেষ বিশেষ অবস্থায 

বিশেষ বিশেষরূপে পবিণত, বর্ধিত ও পুষ্ট হয় । 

প্রাচীন ভাবতেব একগতিস্রোতে উদ্দীপনাব বীজ মৃত্তিকা! আশ্রয় 
করিতে পাঁরে নাই। স্ত্রোতেব বলে কষবাব চবে লাগিয়াছিল, ও সেই 
কষবারই বীজ অঞ্কুরিত, লতা পল্লবিতাঁ ও পুর্পিতা এবং বোধ হয়, ফল 

ভরেও অবনতা হইয়াছিল। পুক্াবৃত্েব কোন্ কোন্ স্কানে এই পণঘটন] 



উদ্দীপনা । ৯ 

হয়, তুাহাঁও আঃ দেখা বিশেষ কর্তব্য । কিরূপ মৃত্তিষ্ষার, কিরূপ 

জল বাধুতে বীজ অঙ্কুরিত ও লতা বদ্ধিতা হয়, তাহা না জানিলে, কখনই 
আমর! কৃষিকার্ষেয সফলতা লাঁভ করিতে পাবি না, সেই কঁষিকার্ধ্যও এখন 
বিশেষ আবশ্তক। 

প্রাচীন ভাবতেব একগতিস্রোন্ততাবাহিনীতে আমর! বড অধিক দিন 

বা অস্ডিচ বার সঞ্চবণ করি নাই। ভাবত নদী বিপুলা » চব দেখিয়াই 

আমরা আমাদের ক্ষুদ্র তবী সেই প্রবাহে বিপর্জন কবিতে ভবস! পাই। 
নাবিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই, স্থতবাং কয়টি বৃহৎ বৃহৎ চরে লা 
গাইয়া, সেই কষটা দেখিয়াই, প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবাছে। ক্ষুত্র দ্বীপ 
প্রায় কখনুই লক্ষ্যে পডে নাই। যদি কখন দূবে একটী কাল মেঘেব মত, 
মধ্যে মধো দেখিয! থাকি, ভবস্! কবিয়া যাইতে পাবি নু । আব পাঁচজন 
সঙ্গী পাইলেও বা! ভরবা হয়। তা কে কোথায়, কাঁহীকেও দেখি না। 

তখন স্তরে বিষাদে বাগশ্রীতে বলিতে হুয,_ 
“ তবি নাহি দেখি আব, চাবি দিকে অন্ধকাঁক। 

বুঝি এ যায় এবার, ঘ্িত ভালে |” 

এইরূপ অবস্থা একবার একুন্রন বিলাক্তি গাঁইলটেব সঙ্গে দেখ!* 

হয়। তাহাকে দেখিয়া মনে কিছু ভবসা হয় । সাঁহেবেবা। নৌহিদ্যায় 
কিছু পটু, তাহাতে জাতিতে ইংরেজ, সাহসও বিলক্ষণ আছে। পাইলট 
অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমরা সন্ত সে চলিলীম। আতেব বিপবীত 
দিকে যাওয়াই, আমাদের উদ্দেশ্য ছ্রিল। সাঁহেব আমাদিগকে বলিলেন, 

এ যেদুরে চব দেখিতে পাইতেছ, নীট মহাভাবত, আর তাৰ এদিকে এই 
যে দেখিতেছ, এইটি বামায়ণ। আমর! সিহবিয়া উঠিলাম। দ্বাপবের 

পর ত্রেতা যুগ হইল, এ যে ঘোর কপি । সাহেবেব প্রতি একেবাবে অশ্রদ্ধা 
জন্মিল। তখন সেই পূর্বের গানের মোহাড়ান্টি গাইয়া ফিবিয়া আসিলাম। 

” বোয় আনিলে হে-_ 

পথ ভুলালে হে-_॥৮-- 

লই অবধি আর কাহারো সঙ্গে তারত নদীতে যাই না। 



১০, সমাজ-সমালোচন । 

পবশুবামের ্ষকরিষপ্াহর্ভীবদমনস্নধ আমন" পৌরাণিক আখ্যা- 
ফিক! ব্যতীত আব কিছুই জানি না। কিন্তু তাহাৰ পব বাম অবতার । 
দক্ষিণবিজয়ই “্রামাষণযুদ্ধ । যখন ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় মধ্যে, আর রাজ্য লইয়! 
বিবাদ ছিল না, যখন সমুদাষ আর্ধ্যাবর্তে আর্ধ্সস্তানেবাই বাস করিতে- 
ছিল, তখনই বামায়ণেব ঘটন! সমস্ত ঘটে । 

তখন দক্ষিণাত্য আনার্ধ্য ভূমি + রামচন্্র, যে উদ্দেশেই হুউক/ এই 
অনার্ধয ভূমিতে প্রবেশ কবিয়া, ইহাৰ সীমান্তবর্তী লঙ্কাদীপ পর্য্যন্ত বিষ 
কবেন। আর্ধ্যাবর্তেব সীমা: ছাভাইযাই, নির্জনস্পৃহ আর্য ঘুশিগণের 
তপোবন ছাঁভাহযাই, বাম এক জাতি দেখেন। এ জাতি অতি প্রাচীন , 

আর্যবা ই্াদিগকে জানিতেন। আর্ধ্যগণের পীড়নে ইহাঁবা বহিষ্কৃত 

হুইযা, উত্যক্ত হ্রইয়া, দক্ষিণে বাঁস কবিতেছিল। আর্য্যেরা ইহাদিগকে 

মাংসপ্রলোভী জাঁনিয়াঁ, দ্বণা করিত ও চওাঁল বলিয়া, হেয় অভিধান দিয়া- 

ছিল, শ্রীবামকে স্বকার্ধ্য উদ্ধাব জন্য এই জাতিব সহিত বন্ধু করিতে 
“হইযাছিল। বামাঁষণের এই ঘটনাই গুহক চগ্ডাঁলের সহিত মৈত্রনিবন্ধন 
বপিস। বর্ণিত ভইযাছে। পৰে এক' অত্যন্ত অসত্য জাতির মধ্যে যাই 

* কোন দলেব সহি যুদ্ধ কবিম্ব' সেই দলকে পরাজয় এবং কোন দলের" 
সহিত ব। সন্ধিবন্ধন করিষাছিলেন। ইহাই রামায়ণে বালিবাঁনব বধ ও 

কুপ্রীবসহ বন্ধুত্ব বলিঘ! বর্ণিত। চওডালের! হিন্দুসমা'জবহিষ্কৃত বটে, কিন্ত 

বানবগণেব ন্তাষ অসভ্য নহে। বানবগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশষ 

সমৃদ্ধিশালী। কেননা তাহার! দাক্ষিণাত্যেব আদিমবাসী, চণ্ডালগণের স্তার 

আর্ধ্যনির্ধাসিত জাতি নছে। পৰে স্টীমচ নরমাংসলোভী, নরযাংসভোজী 

বর়ুতাকাব এক জাতিকে প্রায় একেবারে লোপ কবেন। ইহাই রাবণের 
সবংশে বধ। ইহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী । যেমন আমেরিকার নরকপাল- 

সংশ্রহকাবী, নববলিপ্রতিষ্ঠাধারী অঙজতেকজাঁতির মধ্যে অনার্ধ্য সমৃদ্ধিব 
বিশেষ পুষ্টি' হইয়াছিল, বাক্ষসদদিগেরও ঠিক সেইবপ হইফুছিল। আর্ধ্য- 
গণেব স্তায় তাহাদের মধ্যে ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শু্রবিভাগ ছিল নাঁ। « সক- 

লেই যোদ্ধা ও ধনুর্ারী, বেদাঁচাববহির্ভ ত, অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। 



উদ্দীপন! । ১১ 

রামায়ণ, ঘটনার চন্দ এই, কিন্তু এগুলি গুরুতব ঘটন। & বৈদিক 
একগতির বোধকারী। ইহাতেই বৃহৎ চৰ উৎপন্ন হয়। বামকে (তিনি 
একজনই হউন, আর অনেক জনই হউন,) একটি অক্দাধাবণ বিপ্লব 

করিতে হইযাছিল। যে চগ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহাৰ সহিত 

বন্ধুত্ব। সামান্ত বর্ণনে বলে, গুহক দ্ধগাঁলেব সহিত কোলাকুলি । ক্ন্দ 

মুলফলামট বানব সদৃশ জীবের হৃদয়ে বীববসেব উদ্ভাবন! , পুথক্ পৃথক 
নানা অসভ্য দলের একত্র করণ। সেই সার্মান্ত অসত্য জাতির সাহাহ্যে 
আমমাংসলোভী, অতিবিক্রমশা'লী জাতিকে শ্রকেবাব উচ্ছিন্ন কৰা, শ্রীরাম 

চন্দ্রের কার্ধ্য। পবেব চিত্ববৃত্তিব উপর, প বব সাহাব্যেব উপধ, লোকে 

শ্রদ্ধাব উপব্, তাহাকে নির্ভর করিতে হইবাছিল। নিভৃত চিন্তা, নির্জনে 
তারম্ববে বেদপাঠ, আচার্ধ্য নিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা কবিষা, বর্ষে বরে 

একবাৰ নিজ পবিজন সমভিব্যাহাঁবে অযোধ্যাসংলগ্ন শালতালবনে মুগষা 

প্রতৃতি খুনিয়মিত কার্ধ্য -কবিষাই, তাঁহার জীবন পর্যবসিত হয নাই। 
তিনি স্বীয অসীম ক্ষমতা! প্রভাবে আর্ধ্যবৈবী, প্রভূতবিক্রমশীলী (যে বিক্রমুণ 
বর্ণন জন্য আর্ধ্যসুনি আর্য্যদেবগণকে সেই জার্তিব দাঁসত্বে নিযুক্ত কবিতে 
বাধ্য হুইয়াছেন,) সেই জাতিকে একেবাবে ভাবত নিকটস্থ দ্বীপ হই * 
তেও নির্মল কবিয়াছেন। আর্ধ্যসন্তানেরা তাহাব সেই কীর্ডি মনে কাহিকা, - 
অদ্যাপি তাহাকে সপ্তমাবতাব বলিষ। শ্রদ্ধা কবে। অদ্যাপি তাহাব নাঁম 

মহান্ ঈশ্বর শব্ধের প্রতিশব্দ। অধ্যাপি বাঁমজি হিন্দুস্থানে একমেবা 
দ্বিতীয়ং। 

কিস্ত এই ত্রেতাঁবতাঁর রামচন্দ্র মানবীয় উপাষ অবলম্বন কবিাই 
কৃতকার্য হযেন। তাহার চরিত্র অসাধাবণ, অলৌকিক নহে । মনুষ্য 

যে উপায় অবলম্বন করিষ!, পবের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, রামচন্দ্র তাহাই 

করিষাছিলেন। পবেব সাহাষ্য না পাইন্লো, কখনই মহৎকার্ধ্য স্ুসাধিত 
হয় না, এবং অন্তে বর্তাব মনোভাবে সমতাবী না হইলেঃ প্রাণপণে সা- 
হাযূ,করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে, সাহাষ্যই নহে। এক ব্যক্তির 
মনোভাবে আর এক ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিগণকে সম্ভাবী কে করে ? রদ" 
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টালিয়া দিয়া পাঁন কবিতে, কে বলে? কেবল রস সাঁটভেব কবির ক্ষান্ত 
না হইযা, বস উদ্দীপন কবিতে চার কে? উদ্দীপনা । প্রবোজন হইয়া- 
ছিল বলিষার্ঁ, এই বামাষণ চরে, দক্ষিণ বিজষ চবে, বাঁবণ বধ চবে, রাক্ষস 
ধ্বংশ চবে, যাঁহাই নাম দিউন, এই স্থানে, প্রযোজন, বিপছদ্ধাব, মহতৎকার্য্য 
সাধন, এই সকল জল বাযুর গুণে উদ্দীপনাব বীজ অস্কুবিত হয। সে 
লতা বহু পল্পবিতা, ভূবিমনোহ্বকুন্থমশোভিতা হইযাছিল। €সে ফুলের 
মালা এ্রথনও বামাধণেব পাতে পাতে দাজান বহিযাছে। বামারণ গ্রন্থ 

রামেব সমকাঁলিক । বাগাযণ*কাঁব্য স্থানে স্থানে উদ্দীপনাপূর্ণ। বামোপ্ডা! 
উদ্দীপনা লতা তাবৎ ভাবত ব্যাঁপিয়াছিল, কবিগুরু বান্ীকি তাহাবি 

গুটিকত অক্ষষ কুস্থম তুলিযা গাঁখিযা! বাখিয়! গিযাছেন। কিন্তু এই লতা! 

কত দ্দিন জীবিত; ছিল ? তাহা কে বলিতে পাবে । যে দেশে মৌনব্রতাঁব- 
লম্বী মুনিগণকে দেবদদৃশ ভক্তি কবে, সে দেশে উদ্দীপনা কত দিন 
জীবিত থাকিবে? কিন্তু আমবা এ সমযেব কিছুই জানি না রাবণ 

*ন্বিপাতকাবী বাঁঘব বংশেব, ।সেই স্্য বংশে শেব, প্রীছূর্ভাব কিসে হুম্ব হইযা, 
চক্র বংশের শ্রীনৃদ্ধি হুইল/ তা কে বলিতে পাবে? কিন্তু ভাঁবত নদীতে, 

, আব সহট্রৈক বৎসন্্ল'এদিকে বারিযা আসিযা, আমবা আঁব একটি বৃহৎ চব' 

_ দেখির্ভে পাই । চব দেখলেই আশা হয। অবশ্ত নানা তকলতা আছে। 
হয় ত উদ্দীপনাব লতা আছে। এ চবটি ভারতযুদ্ধ চব। 

এই সমযে বিস্তীর্ণ আধ্যাবর্তে নানা জাতি উৎপন্ন হইযাছে। 
ভাঁ্যক্ষেতত্র শত, মাগব, বলব, গোপ, স্ৃপকাব প্রভৃতি নান! আগাছ। 

পৰগাচা। জন্মিঘাঁছে। সৈপিন্ধী, নাঁগকন্া, আভীবী প্রভৃতি কত জঙ্গলী 

লতা উদ্তৃতা হ্ইযাঁছে, আধাক্ষেত্রেব চতুষ্পার্্বে শক, খশ, দবদ, বাহলাক, 
চীন, যবন প্রন্থতি নান! অনার্ধ্য জাতি দিন দিন বিক্রম বিস্তাব করিয়া, 

আপনাদের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে । ভারত রাজা, খণ্ড রাজা, উপবাজ্া, 

মগুল, ছত্র নগব, গ্রাম 'বিভেদে একেবাবে চূর্ণীকৃত হইয়াছে । চোল, 
কোল, চোব, মণ্ডল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাক্ষী, দ্রাবিড়, মৃথুরা, 

তিগর্ভ, মৎম্ত, সৌবা্, মরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর প্রভৃতি নান! দেশ, নানা 
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রাজা |, পবম্পবে এুচ্ছৃতা নাই, সৌহার্দ্য নাই। এই সমযে অষ্টম গরমলাবতাৰ 
কৃষ্ণার্জুন জন্ম পবিগ্রহ কবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব 'চিববৈরী _বেদদ্ধেষধী কংস- 

বাজকে বিনষ্ট কবিষ!, যে জবাসন্ধ স্বীধ কাবাগাবে ভাবষ্টতব বীরগণকে 

অন্ধকাবে বিনষ্ট কবিতেছিলেন, যে শিশুপাল স্বীধ দস্ভে ধর্ম্েব অবমানন! 

কৃবিতেছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিঝ্খব জন্ত, যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ ভ্রাতার 
সাহায্য গ্রইলেন। সেই পঞ্চ ভ্রাতা আবাব আপনাদের চিরজ্ঞাতিশক্র 

ধনকর্তৃক তাডিত হুইযা, শ্রীকুষ্ণেব সহীষতা প্রার্থনা করিলেন। 
স্বার্থে ছুই বিভিন্ন বাজাকে একত্র করিল। শ্রীকৃষ্ণের অর্থ স্থুসাধিত 

হইল, কিন্তু তৎ্পবেই জাতিবৈবুদ্ধে সমস্ত ভাবত ছুই দলে বিভক্ত হইল 
এবং কুরুত্েত্রে তুমুল সংগ্রাম হইল। চুর্ণাক্কৃত ভাব অন্ততঃ কিছু 
দিনের জন্য এক না হউক, ছুই দল হইবাছিল। এ গৃহবিবাদে আব কি 
মহৎ ফল ফলিষাছিল, তাহা আমব। বলিতে পাবি না'। কিন্ত অশ্বমেধ 

পর্বে স্র্ণনে বোধ হয যে, সমস্ত সাম্রাজ্য একীকবণেব চেষ্ট] হইযাছিল। 
যাহা হউক, এই মহৎ কার্ধ্যেব উদ্যমের কর্তুগণকেও আমরা দেবত্বে অভি 
ষিক্ত কবিসাঁছি। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাব্রতাব, অঞ্জুন নবনাঁবাধণ। তীহাব 

পত্রাত্গণ সকলেই দেবন্ধপী। কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধেব ঘটল! সমস্ত মহাভারত » 
প্রণবণেব সমকালিক বৃত্তান্ত । বেদব্যাসেব গ্রন্থ মহাভারত, রাখার্ধশের "২ 
স্তাষ সেই কালেব উদ্দীপন! শক্তিব প্রাচুর্য্েব পবিচয প্রদান করিতেছে । 
যহোদ্দীপক বেদব্যাসেব গ্রন্থোক্ত শকুস্তলা উপাখ্যানেব সহিত মহাঁকৰি 

বাশিদাসেব অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটকের লেখার একবাব তুলনা! করুন । 

ভাঁবতোক্তা। নাক়িক শকুন্তলার চরিতেৰ সহিত নাটকেব শকুস্তল! চবিত্রের 

একবার তুলনা করুন। উভযেই সত্তী সাধবী পতিত্রতা, মানবমোহিনী 

শক্তিতে ভূষিতাঁ। উভযেই আশৈশব মুনিগৃহে পালিতা, মাধবীলতার 
সহিত উভযেই বর্ধিত, উটজপধ্যস্তচাবিণী, হরিণী উভয়েরই সঙ্গিনী । 
উভয়কেই ছুম্বস্ত গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ কবিয়/ইচ্ছাপুর্ববকই *হউক, আর 
বিস্বৃতি ক্রমেই হউক, বর্জন করিলেন, অর্ধাঙ্গের ভাগিনী কবিলেন না, 

সহধর্টিধী আখ্যা! দিয়! মান বৃদ্ধি করিলেন না। কিস্ত এই আচবণে দেখুন, - 
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কবিব শকুন্তলা কিন্ধপ ব্যবহাব করেন। কবিব 1 বাজার গোপন 

ব্যবহার দুইবার স্মরণ করিয়া! দিতে গিয়া, পরে লজ্জাতে “দ্বপাতে নিবারিত 
হুইয়া, আপনার ছুঃখ আপনিই প্রকাঁশ করিলেন । 

যথা,__বাজা। আর্য কথ্যতাম্। 

গৌত । ণাবেক্থিদো! গুরুআণো ইমিএ, 

শকু। 

বাজ । 

শকু। 

তুএবি ৭ পুচ্ছিদে। বন্ধু । 

এক্ক্কস্সর্জ চবিএ, 

কিং ভগ্রছ এক ,একস্সিং ॥ 

(আত্মগতম্) কি&ুকৃথু অজ্ঞউত্তো৷ ভণিস্সদি ? 
(সাশক্কমাকণ্য ) অয়ে । কিমিদবুপন্তস্তং | 

( টা হচ্দী হদ্দী। সাঁবলেবো সে বঅণাবকৃখেবে! 
৪ চে রা খ 

রাজা । কিতবতী ঘখ পরিণীতপূর্ব্া ৷ 
শকু। 

রাজ স্পা 

শকু। 

শকু। 

(সবিষাদমাত্মগতম্ ) হিঅঅ সং পদং সংবৃত্বা পলেআসঙকা। 

চি মি চি চি ক 

ভো। স্তপন্থিনশ্চিন্তয়ন্নপি ন খু, স্বীকবণমত্রভবত্যাঃস্মবামি১ 

তৎকথমিমামভিব্যকসবলক্ষণ মাতমানমক্ষতিষং মন্তমানঃ 

প্রতিপৎন্তে। 

(স্বগতম্ ) হন্দী হন্দী। কধং পরিণএজ্জেব সন্দেহো৷ তগ্গা 
দাণিং দূবারোহিনী আদালদা । 

মর খর চি ধু ঙ 

(স্বগতম্) ইমং অবখস্তরং গদে তাদিসে অনুরাঁএ কিছ! 
স্ুমরাবিদেণ, অধবা অত্বা দাণিং মে সোধনীও হোদুত্তি 

কিঞ্চি বদিস্সং । (প্রবাশম্) অজ্জঞউত্ত। (ইত্যর্দোক্তে ) 
অধবা সংসইদো দাঁণিং এসো! সমুদরাচারো । পৌরব 1 জুত্তং 
ণাম তুহ, গুব৷ অস্সমপদে সত্তাবুত্তাণহিঅঅং ইমুংজণং 

'ধাসমঅপুব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ইদিসেহিং অকৃথরেহিং 
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প্ুধাদং ৷ 
| ফা চর রা 

শকু। ভোহ জই পরমখদে' পরপরিগগহসম্কিণ! তুঙ্চ। এব্বং পউত্তং 

তা! অহিগ্নাণেণ কেণবি তুহ আঁসঙ্কং অবণইস্সং 

রাজা । প্রথম: কল্পঃ | 

। (সুদ্রাস্থানং পরামুস্ত ) হন্দী হদ্দী ৷ অঙ্গুলীঅস্থপনা মে অস্গুলী। 
(ইতি সবিষাদং গৌতমীমুখমীক্ষতে) * ক * 

বাজ1। (সম্মিতম্) ইদং তাবৎ প্রত্যৎ পন্পমতিত্বং স্ত্রীণাম্। 

শকু। এখ দাব বিহিণ! দংসিদং পউত্তণং অববং দে কধইস্সং। 

রাজা । শ্রোতব্যমিদানীম্। 
সকু। ণংএক দিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলীণীবত্তভাঅণগদং উদঅং - 

তুহ হথে সগ্রিহিদং আলী । 
সাজা । শৃণুমস্তাবৎ। 
শকু। তকৃখণং সো মে পুভ্তকিদও দীহাঁপঙোণাম মিঅপোদ্ত 

উপট্ঠিদো, তদো* তুএ অঅ দাব পডমং পিঅহৃত্তি অগু- 
কম্পিণ! উবচ্ছন্দিদ্উ্দএণ, ণ উস! অপবিচিদস্স দে» 
হখাদো উদঅং উবগদে! পাছুং পচ্চা তস্সিং জ্বস্উদএ১ 
মএ গহিদে কিদেো তেণ পণও, এখস্তরে বিহসিঅ তুএ ভণি- 
দং সব্বো সগণে বীসসদি, জদে! ছুবেবি তুন্ধে আরগ্ঁকা 

আত্তি। 

রাজ। ৷ আতিস্তাবদাত্ম বার্য্যপ্রবস্তিনীতির্মধুরাভিরনৃতবাগ্ভিরারুষ্যস্তে 
বিষয়িণঃ। 

গৌতমী। মহাভাঅ। পাবিহসি এববং মস্তি, তবোবণসংবড্টিদো 
কৃখু অং জণে! অণভিগ্রোকটুদবস্স। 

রাজ। | অস্ষি তাপসবৃদ্ধে 

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানগূবীণাং, সংঘৃশ্ততে কিমুত যাঃ পরি- 
বোধবত্যঃ। প্রাগস্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্তেছি” 



১৬ সমাজ-সমালোচন । 

জৈঃপবসভৃতাঃ কিল পোষবস্তি । 

শকু। (সবোষম্) অণজ্জ। অন্তণো হি ুযাণেণ কিল সব্বং 

« পেক্খসি , কোণাম অগ্রো৷ ধন্মকঞ্চঅব্যবদে সিণো। তিপচ্ছন্ন- 

7 
ক চি ঙ্ু 

ধা ভরে এবি চু চি সদন ৃৃতে। 

শকু। তুন্দে জ্জেব পমাণং, 

জাণধ ধন্মখিরিঞ্চ লোঅস্স। 

লজ্জাবিণিজ্জিদাও 

জাঁণস্তি ৭ কিম্পি মহিলাও ॥ 

কুট্ঠুদাব অত্তচ্ছন্দাখুচাবিণী গর্ণিমা সমুবট্ঠিদা। 
গৌতমী। জাদে ইমস্স পুকুবংসপচ্চযেণ মুহমহুণো হিঅঅবিদস্স 

হুথং জমুবগদাসি । 

শৃকু। সিলিব জিরা রেদিরি 

রব 5, ক গনিত ] (ইতিসর্কে এস্থিতাঃ। (১ 

সা শকু। অহংদাণিং ইমির্ণী'কিদবেণ বিগলম্ধা, তুক্ষেবি মংপবিচ্চঅধ । 

€ ইত্যন্প্রস্থিতা ) 

শার্দ। (সবোষং প্রতিনিবৃত্য ) আঃ পুরো ভাগিনি ! কিমিদং 

স্বাতন্ত্যমবলম্বসে । 

শকু। (ভীতা বেপতে ) 

শার্গ। শকুস্তলে। শুণোতু ভবতী । 
যদি যথা বদূতি ক্ষিতিপত্তথ! ত্বমসি কিংপুনরুৎকুলয়া ত্বয়া। 

অথ তু বেৎসি শুচিত্রতমাত্মনঃ পতিগ্ুহে তব দাঁস্তমপি 

ক্ষমং ॥ 

ঞ নি ৪ চর ড় 



উদ্দীপলা । ১৭ 

গুয়োগাঃ । গু বিচাধ্য) খদি তাবদেষং ক্রিম্মতাং---। 

প্রাভা। ও মাং গুরুঃ। হ 

গুরোধাঃ। অন্রভবতী তাবদাপ্রসবাদশ্মদগৃছে তিষ্ঠতুপ 

রাজা । কুত ইদম্? 
পুরে! । ত্বংসাধুটনমিত্ভিকৈরুপ্ডদিকটপূর্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুত্র 

অনয়িষ্যসীতি। সচেনুনিদৌ হিপ্রস্তল্লক্ষণোপপন্লো ভবি- 
ষ্যতি ততোহভিনন্য শুদ্ধাস্তমেনাং প্রবেশক্লিষ্যসি, বিপ- 
ধ্যযেতস্তাঃ পিতুং সমীপগমন্ত্ৎ স্থিতমেব । 

সাজা । যথা! গুরুভ্যো রোচতে । 
গুরো। | ( উখায়) বসে ইত ইতোহম্ছু গচ্ছ দাম্। 

শকুণ। ভঅবদধি বসন্ধরে । দেহি মে অস্তরং। (ইতি লহ পুরো- 
ধসা গৌতমীতপন্থিভিশ্চ ক্দতী নিষ্কা স্ত! | ) ৬ 

ষ্রাজ!। আর্য বলুন) 
গৌত। এও গুরু জনের অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধু জনকে 

জিজ্ঞাসা কর লাই,। একল! একলার কার্ধ্যে অপরে কে কি 
বলিতে পারে ? 

শবু। জটলা আনি 
অজ! ॥ চে সভয়) কি গ!? উপন্যাস আর্ত করিলে 

শর । তা) ছি হি খা বনী নে কেমন কেমন 

রাজা । কি'আমি এঁকে বিবাহ করিক্াছিলাম নাকি? 
শকু। (সবিষাদ আত্মগতা। ) হা! হৃদস্ব /যা ভয় করেছিলে, এখন 
০০ 

সাজ! । হোলাহির নিন চিড্িয়াও ত ইহাকে পরিত্হ কব 
আত্মিমনে করিতে পারিতেছি দ্য! । তবে কুক্ছুজিয়ের ন্যায় 
কেমন করে, এই স্পঞ্টগর্ভলক্ষপাকে শ্রাহণ কবি? . 

৬ শক্ু।  (আত্মগত ) ছি ছি! বিবাছেতেই সন্দেহ? এত ছিলে আমায় 
ছু্লারোহিণী আশাগতা ছি হইল । 



৬৮ সফাঙা-গজালোডজ । 
€ 

খ্যাসের শুক্লা, সে প্রসথাতি্ হেন, 'ভিনি / মৃরগক্ষ পরিবর্জিতা 
ছইপা, মান বদনে ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ মিশ্বালেয়তসকে আক্বাপকে বিসর্জন 

বিরা, প্রত্যারফন করিবার মছিলা নেন । তিমি সা, লম্পৃষ্ট বাপতুজঙ্গিনীর 
ন্যায় মুখ ফিরাইয়। গর্জন করিয্স! উঠিলেন। গর্জন করিবাই প্রত্যাবৃত্া 
হইবেঞ্ ₹তাহ। হইলে ভ কর্ধিব ক্ছটা বীন্দ-রস প্রবল নায়িক! হইলেন মাত্র । 
স নয ভিিনি উদ্দীপনাকে স্ময়ণ কষবিযা রাজাধে সম্বোধন তর্ক নিজ 

মনোভাব তাহার কর্ণরুহক দিকা, তীহার হদগে বেগে ঢালিয়া?দিলেন। 
তিনি সফলাও হইলে । ০ 

শকু। সন অস্থয়াগই হদি এমম অবশ্থান্তব গত হইল তবে 
আব ম্যন পদ়্াইবাক্স চেষ্ট! করিলেই বা কি হইতক? তথাপি 
'আপনাঁকে ফোঁবমুক্ত কক্ষিবার জন্য কিছু বলি। (প্রকাশে) 
ছআর্ধ্াপুত্র । (এই অর্দোক্তি করিয়া) অথবা এখন এ 
সম্বোধন বুক্ত হইতেছে ন! ॥ 

পৌরব । পুর্ধ্ে আশ্রযপদ্গে প্রণয় -প্রফুলস্যদন্খা আমাকে 
গটতিকচাপৃর্বক আদর করিনা এখদ এইরপে প্রত্যাখ্যান 
উকি ০০০০০ 

শু) নীরব বুক তি শ্রূপ করি 
তেছ, তবে আমি কোন অভিজ্ঞান দ্বারা তোমার আশঙ্কা 

হর কষি। 
কাথা? উত্তম কথা । 

শকু। ০১৭৬ অশ্থুলিতে অঙ্ুরীর় নাই বে 
অধিষাদ কপৌিসীর সুখ দর্শন )) 

যাজা। ৮১৮২৮ স্্ীর্দিগের প্রত্যুত্পন্নমতিত্ত | 
শকু। এস্থালে এখন বিধাতাই প্রতৃত্থ দেখাইলেন, ভাল আমি 

কোনাক্ষে আঁ কিন্তু বলিতেছি। 
সাজ । বল গুনিতেছি। 
পন্া$ প্রচ দিন খেতসলক্চামণ্তপে তোর্াার হন্যে পক্মপতে জল 

হলি? 
সাজা! । তার পর গজ লি? 



উস ৯৯ 

সাজন্ সর্ধপানশি পরজ্জিহাপি প়াগি। 
আত্মনো পল্ঠয়লি রগশীঁলি 4 * 
সেনকা ভ্রিদশেছেব জিদশাস্যসথকেজক্ষাঙ্ 

যঈৈবোত্রিচ্যতে জন্ম ছৃদ্বস্ত তব জন্মতঃ 3) 

শকু। সেই সমঙ্গে দেই দীর্ঘ মামে আগাক্স তপু সুগশাবক 
আসিল ? এই “বাগে পান করুক,” এই বলিয়! ভুমি আদর 
করিয়া, তাহাকে অলপান কবিষ্তে ডাকিলে ? কিন্ধু সে অ* 
পরিচিত বলিয়, তোমার হন্ত হইতে জল খাইতে আসিল 
না। তার পর আমি লেই জন্সি লইলে, গে ভাল তাসিকা 
খাইল। তাহাতে ভুমি হানিয়া বলিলে, "সকলেই সজাতিকে 
বিশ্বাস কৰে।” তোমরা ছনেই বন্য । 

ঝাল! জীলোকে বপন কার্য সাধন জন্য এইরূপ অসুভমধুর 
মিগ্যা বন স্বারাই বিখমী লোকদিপকে খ্ীকর্ষণ করে । 

গৌড় ॥ মব্থাঁরাঁজ ! এপ মনে করিবেন না। ছপোবনে খালিত 
২ এই সকল লোকেরা কৈতৰ জানে না। 

স্ব । অরি তাপসবৃদ্ধে । পশ্ঝ পক্ষীর গধ্যেও স্তরীাতির অসিত, « 
*  পটুস্ব দেখ! যাঁর, তবে পরিবোধবতীদ্দিগে কথা আর কি 

ঝুলিব ? দেখ, কোকিলাগণ শাবকেরা, আকাশে উড়িতে 
পাবিরার পুর্বে আপক্াক্ষক্যাহাদিগকে খ্সম্য পক্ষী দারা” 
প্রতিপঠলিত করিয়! লয়। উঠ 

শকু।  অনার্ম্য। একি আপনার হৃদয় অন্ুমালে বকধারে দেখি" 
তেঙ্ছ নাকি ? তুমি ধর্চ্ছন্ষবেশী, তৃথাচ্ছনি'ত কৃতের দত ! 
অন্যে কে তোঁমার অনুকরণ করিবে? 

রাজা। ভতে। ছুমন্তের চরিত প্রসিদ্ধ ) খআম্র_প্রাদের যধোও 
আনত দেখা বায় সা। 

খছু। €তামাদের কথাই প্রযাখ, হোকের ধর্থস্কিতিও তোঁষর! 
ছ।নে। লজ্জালিত] মহিলারা কিছুক জানে ন/। ভাল জি- 
জাসা কবি, তবে কি আধি ন্েচ্ছাচা্সিগুং গদিক| হট্র1, 
আসিয়াছি ? রা 

খোত । আাঙ্া। পুকুরংশে বিশ্বাস অরিয়া! মধুর গরদ্যাদর জানের 
জাতে পড়েছ। 

শকু। (ছুগে অঞ্চজ ছি জান্র ) 



লসমাজ-সমালেচির | 

ক্ষিতাবটসি বাজেক্র অন্তরীক্ষে চয়ামযহং | 

আবয়োবস্তবং পন্ত মেকসর্ষপযোবিব ॥। 

মহেন্রপ্ত কুবেবন্ যমস্ত বরুণ চ। 
ভবনান্জসংযামি প্রাভাবং পশ্ঠ মে নৃপ | 

সত্যশ্চাপি প্রবাদোয়ং বংপ্রবক্ষ্যামি তে হনঘ ? 

নিদর্শনা নন্দ শদ্ত! তং ক্বন্থমর্থসি | 

বিকপো যাবদাদর্শে নানঃ পশ্ততে মুখং | 
মন্যাতে তিঠখািটিনমগ্েকভা। জপবস্থমহ ॥ 

চঃ চি নর ১ কি 

শার্দ। গৌতভমি 1 অগ্রসবা হউন, (সকলে যাইতে লাগিলেন ) 
শকু। এখন এই শঠ আমায় ত্যাগ কবিল, তোমবাও আমাকে 

পরিত্যাগ কবিবে ? ( এই বলিক্! সঙ্গে সঙ্গে গমন |) 
শার্গ। (ক্রোধে ফিনিয়] ) ছুষ্টশীলে ! স্বাতন্ত্যাবলম্বন করিতেছিস্। 
শকু। (ভষে কম্পাবিতা |) 
শার। -শকুত্তলে ' তুনি শুন, রাজা যাহা বলিতেছেন, তাই যদি 

হয়, তাহা হইশে তুনি কুলটা, তোমাষ লইয়া কি 
হইবে? আব যদি আপনাক তুমি শুচিত্রতা বলিয়! 

উর জান, তাহা হউলেশ্গা তশুনহ দান্তবুভিও তোমাব ভাল । 
পুবোঁধা । (চিস্তা*্কবিধা )যদ্দি এবপ কবেন-_ 
রাজা । মহাশশ উপদেশ দিন । 

পুবোধ! । ইনিগ্রসবকাল পর্যন্ত আমার গ্রহে থাকুন । 
রাজা । কেন 
পুরোধা । সাধুনৈমিত্তিকেলা! ধল্যাছেন, যে আপনার প্রথম পুজ্জ 

চক্রবর্তী হইবে। যদ মুনিদৌহিত্র সেইকপ লক্ষণযুক্ত 
হয, তাহা হইলে উহাকে সাদরে অন্তঃপুবে লইয়া যাই- 
বেন, তা যদি না হয, তবে ইহার বাঁপেব বাড়ী যাওয়াই 
স্থির। 

রাজা & গুরুর যাঁহা,অভিকটি। 

পুরো । (উঠিয়া) বাছা! আনাস সঙ্গ এই দিকে আইস। 
শকু। ভগবতি বস্ক্গরবা ছণলাকে আ্তাবস্থান দেও। (পুরোধা 

ও গৌতমীব হত কাদিতে বাদিতে নিষধান্তা।) 



উদ্দীপনা । ২১ 

দা তু মুখমুদ্ছির্শি বিকৃতংসো২ভিবীক্ষতে ৷ 

তদেতরং বিজানীতি আত্মানং নেতরং জন ॥ 

অতীব বূপসম্পন্নে! ন কিঞ্নদিবমন্যতে । 

'অতীব জন্নন্ ুর্র্বাচো ভবতীহ বিহেঠকঃ ॥ 
মূর্ধোহি জল্নতাংপুংসাংশ্রুতা বাঁ গুভাশুভাঁঃ ৷ 
এত ভং বাক্যমাঁদত্তে পুবীষমিব শৃকবঃ || 

প্রাজ্ঞস্ত জল্লতাং পুংসাংশ্রুতা বাচঃ শুভাশুভাঃ । 

গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীবমিভান্তস্ঠ ॥। 

অন্যান্ পবিবদন্ সাধুর্যথ। হি পবিতপ্যতে ॥ 

তথা্পবিবদনন্ান্ হষ্টো৷ ভবতি হুর্জনঃ ॥ 

অভিবাদ্য বণ! বৃদ্ধান্ সস্তে গচ্ছস্তি নির্বৃতিং | 
এবং সঙ্জনমাকুণ্ত মুর্খো ভবতি নিবৃতিঃ ॥ 
স্বখং জীবন্তযদোক্ঞা মূর্খা দোষানুদর্শিনঃ 1 

যত্র বাচ্যাঃ পবে সন্তঃ পবানাহুত্তথাবিধান্ ॥ 

ততো হান্ততবং লোকে কিঞ্িদন্যন্নবিদ্যতে | 

যত্র ছূর্জন ইত্যাহ ছুর্জনঃ সঙ্জনু শ্বুবং 

সতাধর্শচুত্যাৎ পুংসঃ জুদ্ধাদাশীবিষাঁদিব। , 

অনাস্তিকো ২পুৃদ্ধিজতে জনঃ কিং পুনবাস্তিকঃ |, 

প্বরমুত্পাদ্য বৈ পুভ্রং সদৃশং যো ন মন্যতে । 

তশ্ত দেবা-শ্রিয়ংস্মস্তি ন স লোকাহুপান্ধুতে ॥ 

কুলবংশপ্রতিষ্টাং হি পিতরঃ পুক্রমক্রবন্। 

উত্তমং সর্বরধর্মাণাং তম্মাৎ পুত্রং ন সংত্যজেৎ ॥ 

"্বপত্রীপ্রভবান্ পঞ্চ লন্ধান্ ক্রীতান্ বিবর্ধিতান্। 

ক্কৃতানন্যাস্ত চোৎপন্নান্ পুক্রান্ বৈ ম্বল্রব্রবীৎ্ ॥ 

ধর্্মকীর্ত্যাবহা! নৃণাং মনঃ সংগ্রীতিবর্ধনা*। 

তবায়স্তে নরকাজ্জাতাঃ পুরা ধর্মপ্রবাঃ পিতৃন্ ॥। 
তং বৃপতিশার্দূল পুতং ন ত্যক্ত মর্সি। 



হ্২ সমাজ-পযালোচন । 

'আম্ানং সত্য ধর্শো চ পালদন্ গৃথিবাপাতে ॥/ 

নরেন্্রসিংহ কপটং*ন ৰোড়ং তুমিহার্থীসি। 
বরং কুঙ্গশতাদ্ধাগী বরং বাপীশতাৎ ভ্রু: ॥ 
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সতাং পুক্রশতাহ্বরং । 

অশ্বমেধসহত্রঞ্চ সতাঞ্চ তুলয়1ঞৃতং ॥ 

অশ্বমেধ সহআ্াদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে । 

সর্ধ্ববেদাধিগমনং লর্বতীর্থাবগাহনং ॥ 

সত্যঞ্চ বচনং বাঁজন্ সম ৰা স্যান্নব! লমং। 

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম! ন সত্যাঘিদ্যতে পরং ॥ 

নহি তীব্রতবং কিঞ্চিদনৃতাঁদিহ বিদ্যতে | 

রাজন্ সত্যং পরংব্রঙ্গ সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ | 

মা ত্যাক্ষীঃ'সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমন্ত্ব তে। 
অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গন্তে শ্রন্দধাসি নচেৎ স্বয়ং ॥ 

আত্মনা হস্ত গচ্ছানি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতং । 
ত্বামৃতেপি হি ছুম্বস্্র শৈল্রাজাবতংস্গিকাং। 

চতুরস্তামিমামুকর্বাং পুজোষে পালক্বিষ্যতি ॥ 
০ মহাতারতে আদিপর্ণি সনভবপর্বাধ্যায়েশকুস্তলোপাখ্যানে চু 
অপগ্ততিতম অধ্যায়ে ।* 

%* মহারাজ সর্ধপপ্রমাণ পবদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিন্বপরিমিত 
আত্মদোষ দেখিতে পাঁও না? মেমক! দেবগণেব মধ্যে গণনীয়া ও আদর- 
ণীযা, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম যে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি ফেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কব, আমি পৃ- 
থিবী ও অস্তরীক্ষ উভয় স্থলেই খতায়াত করিতে পারি । অতএব আমার 
ও তোমার প্রভেদ স্থষেরু ও সর্ধপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এরূপ 

প্রভাব আছে, আনি ইন্দ্র, ধধ, কৃবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও 
অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এস্লে এক 
লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, শ্রবণ কর, কষ্ট হইও না। দেখব কুনূপ 

*্শ্যক্তি যে পর্য্যস্ত আদর্শমগুলে আপন মুখমণ্ডল না ফেখে, ততক্ষণ আপ- 



উদদিপনা। হ্ও 

এইরাপ জন্তু উদ্দীপন! মহাভারতের নান! স্বাদে আছুে। এখা- 
নেও দেখুন প্রয়োন৯হইয়াছিল। অরাসন্ধের কারাগার হইতে ভারতের 
বাঁরগণকে উদ্ধার করা, ভারতের সীমাস্তপ্রদেশে নৃতন দ্বান্তকানগর শ্বাপন 
ফরা, একবার রাজস্যযজ্ঞকালে সমস্ত ভাঁরতেব মিলন, আবার কুকুক্ষেত্রে 

নাঁকে সর্বাপেক্ষা রূপবান বোধ করে & কিস্ত যখন আপনার মুখত্রী। নিরী- 
ক্ষণ করে, তখন আপনা ও অন্যের কূপের প্রভেদ জানিতে পাঁরে। যে 
ব্য্তস্তরতান্ত স্ত্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা কবে না যে অবিক বাক্য 
ব্যয় কবে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শৃকর 
নানাবিধ নুখাদ্য নিষ্টাল্প পবিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ কবে, সেইন্প 
মুর্খ লোৌকেবা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে, শুভ কথা পরিত্যাগপুর্ব্বক 
অণুভই গ্রহণ কবিষা থাকে। আব হংস যেমন সজল ছপ্ধ হইতে 
অসাব জলীযাঁংশ পরিত্যাগপূর্ক ছুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে সেইক্সপ 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকেব শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুভই গ্রহণ 
কবেন। সজ্জনের পরের অপবাদ শ্রবণ কবিয়। অতিশয় বিষ্ন হয়েন , 
কিন্ত ছুক্জনেবা পবেব নিন্দা কবিযা যৎপবোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধুব্যক্তির! 
মান্যালোদিগকে সন্বর্ধন করিরা যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সঙ্জন্গণেব অপ- 
মান করিয়ী ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শা সাধু ও দোষৈক 

? দর্শা অসাধু উভয়েই স্থুখে কালাতিপাত বে , কাৰণ অসাধু সাধু ব্যক্সির 
নিন্দা কবে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অন্গুক্কর্ূুক অপমানিত হইযাঁও, তাহার , 
নিন্দা কবে না। যে ব্যক্তি স্কয়ং ছূর্জন, সে স্জ্জনকে হঙ্জন বলে হহাঁ * 
হইতে হান্তকর আর কি আছে? কুদ্ধ কালসর্পবপী সত্যধর্শচ্যুত পুকন্য 
হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হব, তখন মাদৃশ আন্তিকেরা কোথায় 
আছে। ঘে ব্যক্তি শ্বযং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন কবির! তাহার সমাদর না 
করে, দেবতার তাহাকে শ্রীতষ্ট করেন, এবং সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। পিতৃগণ পুভ্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বধন্ধোত্তস 
বলিয়া নির্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয় ৷ 
তশবান্ মন কহিয়াছেন ওরস, লব্ধ, কৃত, পালিত, এবং ক্ষেত এই পঞ্চ, 
বিধ পুত্র মহ্থয্যের ইহকালের ধর্ম, কীর্তি ও মনঃপ্রীতি বর্ধান করে, এবং 
পরকালে নরক হইতে পরিত্বাণ করে। অতএব হে নরনাথ। তুমি পুক্রকে 
পরিত্যাগ করিও নাঁ। হে ধরাঁপতে, আত্মর্ৃত সত্যধর্্ব প্রতিপালন কর। 
হে খরেন্্র ' কপটতা। পরিত্যাগ কর। দেখ শত শত কূপ খনন অপেক্ষা 
ক পুফরিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ, শত শত পুক্করিণী খনন করা অপেক্ষা”* 
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লেই বনু ভারতের সৈন্য আগমন ও বল » শেষে অশ্বমেধ উ- 

দেশে সমন্ত ভারত বিজস্ক করা প্রভৃতি নাঁন! মহৎকর্থধ্য গাধন, প্রয়োজন । 

যেখানে বহুন্্রোকের প্রবৃত্তিচালন প্রয়োজন, সেইথানেই উদ্দীপনার আব- 

শ্াক, এবং প্রয়োজনই প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রহ্থতি। তৎ্কালিক উদ্দী- 
পন! তৎকালিক মহাকাব্য গ্রন্থে অবশ্তই প্রকাশিত'হইবে। ভারতপন- 
বিত৷ উন্ধীপনা লতার পুষ্প ভারত গ্রন্থে রাশি রাশি রহিয়াছে ,_-শকুস্তলো- 

পাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীম্মের বনে, ভীমের ভর্থপনে, খাতাঁছনে, 

ভ্রৌপদীর রোদনে, ভরি ভূবি বচনে, সেই পুষ্প, এবার মালার মত নয়, 
ভূপে স্তুপে রাণীক্কত বহিয়াছেঁ। মহাভারতের পর্বে পর্কে রস। কবি- 
তার রস, উদ্দীপনার বস, ছুই রস সমভাবে থাকাতে, মহাভারত এক অ- 

পুর্ব গ্রস্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্তই ইহাকে মহাপুবাণ বলে, পঞ্চমবেদ 
বলে। 

রা 

এক যক্তানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ , শত শত যজ্ঞান্গঠান কর! অপেক্ষা এক পুত্র 
“উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ , এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য 
প্রতিপালন করা শ্রেঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেৰ ও অন্য দিকে এক সত্য 

« রাখিষা তুলা কৰিলে সহত্র অশ্বমেঞ্জস্্াপেক্ষ।ও এক সত্যেব গুরুত্ব অধিক 
ইক ঈশাহে মহাবাজ ? সমুদার বেদ অব্যায়ন ও সর্ব তীর্থে অবগাহন করিলে, 
সত্যে সমান হয় কিনাসন্দেহ। যেঘন সত্যেব সমান ধর্ম নাই, এবং 
সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিভুই নাই, তদ্ধপ মিথ্যা তুশ্য অপরৃষ্টও আর 
কিছু দেখিতে পাওনা! যায না। হে রাঁজন্' সত্যই পবক্রহ্ধ, সত্য প্রতিজ্ঞ! 
প্রতিপালন কবাই পরমোঁৎ্কষ্ট ধর্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিগু 
না। আর যদি তুমি মিথ্যাঙ্ছুরাগী হইয়া আনাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি 
আপনিই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত আর কর্দাচ আ- 
লীপ করিব না,কিস্তহে ছুপ্বন্ত। তোমার অবিদ্যমানে এই পুত্র এই 
৪9 সসাগর| বঙ্ুন্ধর! অবশ্বই প্রতিপালন করিবে, সবে 
নাই। 

ক্কালীপ্রসন্্ন সিংহের মহাভারত, 

১ম খণ্ড, ১২৪-১ ২৬ 
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অতি প্রবশ ৯ পৰ স্বভাঁব মন্যন্ত শান্তভাব ধাবণ করে। ভগ 

চলে গুলি খানিক ৭ মাভামাতি কবি, প্রণযই মাবেব কোলে গিষা 

অকাঁতরে অগাধ নিদ্রা যাষ। অতি আযাদসাব্য কাধ্য জ্রবিলে পবই, 

একটু বিশ্রাম কবিতে ভয। পর্বাহে, পূজায়, উৎসাব, বভনিঘমে, নাঁম- 

সংকীর্তনে, চান্দ্র আখিন, চান্স কা কগ্তবাপিত কবিঘা বঙ্গ সমাঙ্গ একবাব 

চান্দ্র অগ্রভাঁয়ণ, ঢান্দ্র পৌষ বিশ্রাম ধারন | মভবাম তইগ্রহাব যাতানব 

পব দিন*জিনেন | উহুদ বিববাণ এম্ন কি সক্কীশক্টিদান্ ঈশ্বনকও ছষ 
দিন জগত কৃষ্টি ব্যাপাদব নিষন্ থাকিব, বণ বিশান কবি ভইযা 

ছিল। ভাবন্ত ঘটনাৰ পবহিন্দু সনাঞ্জ 'ম দিনন্হবিশান কক, নার 

মান বৈচিত্র,কি? এক প্রাসীন বালক হিন্দসমাক ভাতা বুবপ্গাত্রের 

যুদ্ধ। হিন্দু জাতি অদ।াটি। “সই ল্খাঁনক সাংণাব স্মবণ কবিষ| লাশ 

যাছে। আজ প্রা সাডে টিন হাজাল -্ন হউল? এই ঘটন। হই | 

গিষাছেক্জকিন্থ এগন ও পাঁচজন্ন এক ৭ হই, গালমা কলহ শিপ 

বলিব থাকি, ওগান্ন ভাবি “কক্ষ হইল্তছে | এই শশ্গক্ষীন রাগিব 

বন্ধ স*প্যক স্সন্য ন'শ হইশা* খুন এখন “ঘ হিন্দ সলাভ বাচিক।ন নিদ্র! 

*ষাইবে ভাতা বে বলা পান? নয ব্হিদ্দ জাত, বঠ আহবখকাল । 

দকেব শিবেও নিগীঢ্যনান বৃন্স, ডানা ন্বান ক পি বিবভ হথ ন।, ইস্ট সপ 

উদ্াহবণ দিষ| “ অভি*্স। পম পম্ম " বডনব ব্যাপ্যা কবিষাঁছে, যে চিক 

জাতি সুখ অন্পক্গ। স্বস্তি ভাল বন্য। 'অদ্যাপি উপবতল্পুভনচান উদ[ছবণ 

কথাষ কথাব “দব যে হিন্দ জাতি দৌডান "চষে দাড'ন ভাল, দ্রাডান 

অল্পক্ষা বস! ভান, বসা চেষ শোব। ভাল, শোষা চেথে ঘ্বমান ভাল 

ইত্যাদি ধাবাবাভিক বচন নিচধ সৃষ্টি কবিবা, আপনাদের আলঙ্গ পবতন্বন্ভাব 

ভূয়োভূষঃ পবিচষ প্রদান ববিষান্ছ, যে হিন্দ্জান্তি পীবাণিক শাসন প্রমাণ 

বিবৃতি জন্ট, কেহ বাল্যক্রীডাকালে কৌততুকপ্রিক্সতা বশহঃ শলভপুচ্ে 

শলাক! প্রদান কবিবাঁছিল বলিব!, তাঁহার শত্ত জন্ম পাবে শল্ত পুন্লেব মৃত্যু 

প্রাযূশ্চিত বিধানি কিয়া, নিষ্ট,বতাৰ শাস্তি অবস্তন্তাবী এব* অভিশষ গুক 

তর বলিয়া প্রতিপর কবিযান্ছ, যে হিন্দু জাতি অতি সাঁমান্ত বন্তপাতকে*, 
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মহাপাপ *বলিষা গণনা কবিয়! গিয়াছেন , সেই ঝি্গী জাতি এই ভয়ানক 

ব্যাপার দেখিল। ভারত বীর্ধ্যহীন, ভারত বীব শুষ্ঠি, কুরুবংশ লুপ্তপ্রীয়, 

যছুবংশ. লুপ্ত, ৪ গৃহ বিচ্ছেদে গৃহ দগ্ধ। নিজীব ভাবত ঘুমাইতে লাগিল । 

সহত্র বর্ষ এইরূপ নিদ্রা ভঙ্গ হব না। পবশুবাম একবিংশতিবার চেষ্টা 

করিষা যে কর্ম করিতে পাবেন গ্লাই, ক্ষভ্রিয়েব! গৃহ বিবাদে সেই কর 

সম্পন্ন কবিল। পুথিবী প্রাষ নিঃক্ষজিষ! । নিঃক্ষভ্রিয় ভাবতে ধ্বাহ্মণেরা! 

একাধিপত্য বিস্তাব কবিলেঁন। এখন আর ব্রাহ্মণগণ কেবল হোতাঁপোতা, 
দীক্ষা-শিক্ষা দাতা, শান্তর প্রণেত। নহেন,তীহাব! ত্রমে ক্রমে সকল কার্্যেই 

হস্তার্গণ কবিলেন, তাহাবাই এখন সমাজেব কর্তা, তীহারাই এখন শাসন- 

বিধাতা । সে কঠোৰ শাসনভাবও আমবা। এখন মন:ক্ষেত্রে চিত্রিত করিতে 

পাবি না। নিংক্ষজিষ, ক্লান্ত ভাবত “সই কঠোব শাসনে অবসন্ন হইয়! 

বহিল। 

হিন্দু সমাজ পুর্ব হইতেই বক্ল্রস্তাষ চলিতেছিল। এন সেই 
,সুমাজের একদল পৃথক্ হইযা যন্বচালক হইল। বিপ্রবর্ণ যন্চালকেব 

কর্মে অভিষিক্ত হই, কেবল যন্্রচালন্্র্ঠেই সনষ যাপন কবিতে লাগি- 

লেন। তাহাদেৰ পুুুর্ধব সেই শাস্তুভাব, সেই বিশুদ্ধতাব, একটু 'পূর্বব 

স্পীরলৌকিকভাব, প্রহিক চিন্তা অবিচলিত ভীব, হাবাইলেন। কৃলচালনেই 

ব্যস্ত, কঠোর নিষম সমস্ত গ্রচাৰ করিলেন । ছাঁয়াবাজীব প্ৃতুলেব ষে 

স্বাধীনতা আছে, হিন্দু সমাজেব সে স্বাধীনতাটুকুও বহিল নাঁ। ছাধা 

বাজীর পুতুলেব আকর্ষণী বজ্জ ক্ষণমাজেক জন্য ও ছিন্ন ভাল, পুতুল তখন 

আর চালকের আধ্বভ্াধীন নহে । কিন্তু এ শাসন, এ বাবস্থা এমনি লু 

কৌশলযুক্ত, যে যদি একটীব 'আকর্ষণী বজ্জ, ছিডিল, আব একটী আসিষ। 
তাহা বাধিব। দিল । 

প্রত্যেক দিনের রা ত্রর শেষ ছয় দণ্ড হইতে পরদিন বাতি প্রহট্রক 
পর্য্যস্ত এক ল্ল্পম , প্রত্যেকশ্টান্্র মাসেব অমাবস্তা। হইতে পূর্ণিমা, পুর্ণিম! 
হইতে চতুর্দশী ভিথি নিষম , সপ্তাহে প্রত্যেক বারের এই এই ক্রিয়া, 
স্ত্্য-সংক্রমণে এই নিয়ম » উত্তবায়ণে এই , দক্ষিণাধনে এট » বিশেষ 
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চতুর্মাল্লে এই , অহীঈমাসে এই , বর্ষগতিতে এইরূপ , মাতৃগর্ভে অন্কুরসং 

স্থাপন অবধি, শব্দাহেব পব বর্ষৈক কাল পর্য্যন্ত, শুদ্ধ যাবজ্জীবন নয়, 

যাবজ্জীবনের মাথার একটা চুডা, পাঁষে পাদুকা, এই আগা পিছ বাড়ান 
যাবজ্জীবনে এই এই সংস্কাব, এই বর্ষক্রিযা, খতুকলাঁপ, মাসবিধি, দৈনিক 
কর্ম, প্রতি প্রহবে পদ্ধতি, প্রতিক্ষণে কই কবিতে হইবে, এই গুলি দেশা- 

চার, গুলি কুলাচাব, এইটি এই বংশেব রীচিত, এটী গোত্রের পদ্ধতি, 

এ শাঁখাব এইটা ধর্শান্ব, এইবপে জন্ম লইতে হবে, এই ভাবে জন্ম দিতে 

হবে। এই প্রকাব কাদিতে হবে, এইক্ূপে*মবিতে হবে, এটা খাবে, এটা 

খাবে না, এখানে এই ভাবে বসিবে, এতক্ষণ ধ্যান কবিবে। হিন্দু শান্ত 

পালনেব জঙ্গ্য হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজেব রক্ষা! ব! উন্নতিব জন্য হিন্দু শাস্ত্র 

নহে । তোমাৰ প্রত্যহ পঞ্চ অতিথি ব্রাহ্মণ সেব। কব! কর্তব্য, তুমি চাঁবি 
জনেব অধিকেব দেব। করিতে পাবিলে না, তোমা প্রাষস্চিত্ত মাধীপুর্ণি- 
মাতে গীচটী তুষাবধবল বৎস, পঞ্চ ব্রাহ্মণে দান কবা। পাঁচটা বৎসই 
তুষাবধব্ল, হয লাই উত্তম, ইহব জনা প্রাবশ্চিন্ত শটতকবাব গাত্রী জপ” 

, কৰিষা, অষ্টোন্তব শত নিক্ষ ব্রাঙ্গীণে দাঁন। গাধত্রীজপকালে ছন্দোভঙ্গ 

“ হ্টযাছে, বেশ, ইহার প্রাষশ্িত্ত শু উপবাসপুকক্ট গোদাববী. নদীতে 
সান হইয়া অষ্টাবিংশ ্াঁতক বিপ্রে শুভ্র বস্ত্র দাম, গোদাববী ক্নানকালে 

জীবিত শঙ্ব,কপৃষ্ঠে তোমাৰ পদ স্পর্শ 'কবিযাছে, ভাল ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
দক্ষিণাঁবণ্যে অষ্টাশীতি ব্রাহ্মণ ভোজন । ২৩ নম্ববেব পুতুলেব দক্ষিণ হস্তেব 

তাঁব ছিঁভিযা গেল, ৫৭ নম্ববেৰ পুতুল আসিয়া বাধিযা! দিতেছে । €স 

বাঁধিতেছে, তাহার ঘর্্ম হইতেছে, ২৬৪ সংখ্যার পুতুল বাতাদ করিতেছে, 

৩ নম্বরেব পুস্তশিকা সেই বাতাস কবা ভাল করে হইতেছে কি না, ভাহাই 

দেখিতেছিল, এ ২৩ নম্ববেব হাতেব ভার বাধা হইবামাত্র তাহাকে বিবাহ 

কবিয়া লইবা গেল। এইবপে খবিদিগেক? শাখাকর্ভাদিগেব কানসনিক 

গাথনির উপব গাঁথনিতে এক বৃহৎ মাঁধাময অট্ালিকা হইল । উপবাসে, 

জপেজ্জীগবণ, নিত্য কর্ম পালন, কাঠার শাসন লোক বাভিব্যস্ত হইযা , 

উঠিশশ যাঁজনক্রিযাব এবাসন্তবারী ব্রাঙ্ষণ জাতিৰ উপব সাধাবাণব দিন 
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দিন অত্রথী হইতে লার্রিল। বিগ্রজাতির মধ্য অবহেলা করিয়া, 
লোকে যে তক্তিতে ভগবানকে ভজিয়া চবিতার্থতা লাভ করিবে, তাঁহাৰও 

উপায় ছিল না। শীস্ত্রবিচ্যুত জাতিদিগকে স্পর্শন বা শুদ্ধ দর্শন করিলেও 
মহাপাপ, এই সংস্কাব অনেকের মনে হওয়াতে তাহাবা ঘ্বণিত হইষা, কদর্য 
বিষাক্ত সবী্যপের ন্যাঁষ, ধবণীবিবর্কেঁ পর্বতগহ্ববে, বাস কবিতে লাঁগিল। 

্রাহ্মণগণ শাসনবজ্জ ক্রমেই পেঁচাও করিষা, অসংখ্য ফাঁশ, খু্ত্রোকেব 
গলে, বক্ষে, হস্তপদে, কবাহ্ুলিতে, পদাঙ্থলিতে দিয়া ছজনে ছুজনে ফাঁশ 

জড়াইয়া, দশ জনে দশ জনে ফ্শ জডাইয়া, জাতিতে জাতিতে ফাঁশ জডা- 
ইয়া, সমন্ত হিন্দু সমাজ এক বভ ফাঁশে জডাইয়া» রজ্জুর ছুই মুখ একত্র 
করিষা, আপনাবা ধবিষা বসিব!, কেবল দড়ি পাকাইতে লাগিন্বেন, একটু 

টান পড়ে, আব টরতয়াৰি দডি গেবো দিযে বাডাইয়। দেন। কুরুক্ষেত্রের 
পর ভাঁবতেব একে বিশ্রাম প্রবৃত্তি হইযাছিল, তাহাতে দৃড নিয়মবিষ সমা* 
জেব শাখায়, পাভাষ, শিবে শিরে, প্রবেশ করিয।, লোকেব গ্জস্তকে, 

স্বন্তিষে। কেশে, অস্থিব মধ্যগত জড় প্রবেশ কৃবিযা, সব একবারে জর 

জ্বব কবিয়া বাথিল। 

এই সমযে নর্খমাবভাব বুদ্ধঞ্ধেঞ্ঞজ্ন্ম গ্রহ॥ কবিলেন। তাহাকে এ 

সনস্ত বিপদ জঞ্াল দূবীকঝ কবিনত হইবে । এক এক গাছি কবিয়! তাৰ 
ছিভিলে এ কার্ধ্য হউবে না। জার এরুজন আসিয়া বীধির! দিবে, অর্ধে- 

কের চেয়ে বেশী দডি একবাঁবে ছিড1 চাই । ফাঁশেব দডি”ত একটু একটু 
কবিষ! টান্, দিলে ত হইবে ন।। মাঁজথানে এমন একটি আঘাত কৰা 
চাই, যে সেই আঘাতে লোক এমন বেগে ডাইযা পড়িাব, বে ত্রাহ্মণে 

হাত হইতে কাধনেব ছুই ঘুখ খুপিষ| যাইবে, সে মুখ তীহাবা আব ধবিতেও 

পাঁবিবেন না, এবং নৃতন দড়ি পাঁকাইযা, জোড। দিবাঁও, আব বাঁধন বাথিতে 
পাবিবেন না। 

বুদ্ধদেব তাহাই কবিয়াছিলেন , তিনি এক বিঝ্ট আধাতে সমস্ত 
তাঁর খণ্ড খণ্ড করিযাছিলেন, তিনি এই অবসন্ন, দিন দিন জভীভূত সঙ্জাঙজ 

কেন্দ্রে এমনি একটী গুরুতব কেন্রুবিষেজিক বল প্রণ্যাগ করিলিন, যে 
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্রাঙ্মণ্দ্ুব কঠোকু, একবাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! গেল। *সেই বেগ 
প্রাচীন হিন্দু সমাজেব বন্ধন ছিন্ন করিয়াই, পর্যবসিত হইল ন| , ভারত 
সাগরের উত্শিসন্কুল নীলজলবাশি তাহাঁর গতি বৌধ কৰিষত পারিল না, 
হিমালয়ের তুষারাবৃত শুত্র শিখরশ্রেণী সেই বেগে প্রতিবন্ধক হইতে পারিল 
না। বাহলীক, লাডক, তিব্বৎ, তাতাক্ষ, চীন, মহাচীনে, ব্রহ্ম, সুহ্ধ, মলয়ক, 

কোটী, যব, বলি, সথমাত্রা, সিংহল দ্বীপে সেই বেগ চালিত হইল। সমস্ত 

পুর্ব আসিয়া! জীবিতহইল। নববর্ষের মধ্যে পঞ্চবর্ষ নবভাব ধারণ করিল। শাক্য 
মুনি ব্রাঙ্গণদিগের সেই মায়াময় অট্রালিকঃ চূর্ণাকৃত ও ভূমিসাৎ করিয়াই, 

্বাস্তহযেন নাই। তিনি সেই চূর্ণাকৃত অট্রালিকার উপকরণ লইয়া, একটি 
অপূর্ব ুদৃশ্ত হ্দ্য প্রস্থত কবাইযাছিলেন। তিনি ববসপিয়াষেব স্তায় হিন্দু 

সমাজকে একেবারে অধঃপাতে দিয্া,অতলে ডুবাইয়া, গভীর বসাতলে স- 
মাজেব সমস্ত কলঙ্ক কচলাইয়া ধুইয়া, সেইখানে তাহার দোষ ক্ষালন 
কবিযা,*আবাব নেপোলিষভনর স্াঁষ হিন্দু সমাজকে উন্নত পদবীতে 'প্রতি- 

ঠিত করিলেন। সামান্ত কথাঁষ বলে, ভাঙ্গা সহজ, কিন্তু গডা কঠিন $* 

বাস্তবিক ভাজা তত সহজ নহে ,*জল পাঁক! মজবুদ গাঁথনি ভাঙ্গা অত্য্ত 
* কষ্টকব, অতীব আগাসসাধ্য এবং সমফ্রসুময়ে হয়ত এ্ুকবারেই ছুঃসাধ্য। , 

অতি কীচা গাঁথনি ভাঙ্গা আবার যেমন সহজ, তেমনি বিপদ পরিপুর্ণ, অ-” 
নেকে ভাঙ্গিতে গিয়!, চাপ! পড়িষ! মব! গিয়াছে । আবাব এমন গাঁথনি 

আছে যে, খানিক অত্যন্ত শিখিল, খানিক অত্যন্ত দট বন্ধ। সেগুলি 

ভাঙ্গ। সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য । শাক্য সিংহ হিন্দু সমাজের গাঁথনি যেমন 
ভাঙ্গিয়াছিলেন, অচিরাৎ তেমনি একটী পাকা গাথনির সুবৃহৎসমাজ নির্মাণ 

করিযাছিলেন । এই কার্ধ্যটা যেমন স্ুুমহত্। তেমনি স্রকঠিন। সিদ্ধার্থ 

উদ্দীপনার সাহাষ্যেই সমাজ সংস্কবণে সফলার্থ হযেন। তাহার জীবন 

বৃস্তান্তে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই । তিনি ভাৰতবর্ষের আর্ধ্যা- 

বর্ডেব নানা স্থান পর্যটন কবেন, সকল স্থানই "তাহার উদ্দীপমাতে মাতিয়া 

উঠে৯্ শাকা সিংহ মগধবাজ অজা তশক্র, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও 

কাশীবাজ এই তিন জন অতি গ্রতাপশালী নরপন্িকে স্বীষ মতাবলন্বী” 
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করেন । তিনি কালাস্তক ধর্মশালায় কয়েক বঙুটি ক্রমাগত ত্বীয় মত 

বিস্তার করেন। তিনি" এক জীবনে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বীয় মতাঁবলহ্বী 

করিয়া, লোরাঁধাত্রা সম্বরণ করেন । আধ্যধর্মধ্বংসকাবী নিজ অসীম ক্ষমতা- 

বলে পৌরাণিক অবতার হইলেন। পৃথিবীব (ক) অর্ধেক লোক ত্ীহাঁকে 

দেবত। বলিষা তক্তি করে। 

অদ্যাপি পৃথিবীব,তিন ভাগের এক ভাগ লোক তাহাকে ফো, 

বোধ, গভামা, মহৎ লামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নানা অভিধানে ঈশ্ববন্থে অভিষিক্ত 

রাখিষাছে । অন্যাপি হিন্দুব্ক তাহাকে নবমাঁবতাঁব জানিয়। ভক্তি করি- 

তেছে। অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে তিনিই জগন্নাথ মুর্তিতে বিবাজিত থাকিয়, 
ব্রাহ্মণপ্রতিষ্টিত হিন্দুয়ানির সারস্বর্ূপ জাতিভেদ সংঘ তঅন্নবিচাঁব লোপ 
করিরা, হিন্দুয়ানিবর সাঁব হবণ কবিতেছেন। অদ্দাপি তৎ্প্রচাবিত ধন্মপদ 
কঠোব নাস্তিকের পর্য্যন্ত হৃদয় আকর্ষণ কবিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ছজন 
অমান্য মানষেব নাম করিতে হইলে, যীণু খ্রীষ্টেব সঙ্গে তাঙ্ধরি নাম 

শকুরিতে হয । , 

আধ্যচবিত এন্দুব পর্যযস্ত আলাচনা কবিঘা, আমরা বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছি, ঘে ভারর্বর্ষে উদ্দীপন্ঞ্ঞঞ্টসাগরে চরেব ভ্যায় মধ্য মধ্যে দরে" 

“হিতে পীওয়। যাষ মাত্র । » তিন সহত্র বৎসব মধ্যে আমর! উদ্দীপনা বিস্তা- 

বিত হইতে তিনবার দেখিয়াছি মাত্র! কিন্ত বুদ্ধদেব যে লতা বর্ধিত! 

করেন, তাহ! অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত 

পবেই দেখিতে পাওয়া যাঁষ, ষে মৌদ্গলাযন, সাবিপুক্র প্রভৃতি তাহার 

শিষ্যগণ ভারতের নান! স্থানে পর্য্যটন কবিষা, হিমালয় প্রদেশ পর্য্যস্ত বৌদ্ধ 

ধর্ম সংস্থাপন করিতেছিলেন | নান! বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহাদের উপদেশ বৃত্থাস্ত 

বর্ণিত আছে । 

শাক্য সিংহেব মৃতার গর সহস্র বসব ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী 
ছিল। ভারুতসৌভাগ্য, চট্টু্পাদ পরিষিত হইয়াছিল । সে সৌভাগ্য 

.. কে) পৃথিবীব লোক সংখ্যা ১০০ বলিলে, প্রায় ১৬জন হিন্দু ু  ৩২ 
জন বৌদ্ধ হয, স্্'তরাঁং ১০০ র মাধ্য ৪৮জন বুদ্ধের দেবত্ব স্বীকীব করে। 



উদ্দীনা। , ৩১ 

কি রূপ্পে অস্তগত হু, শঙ্কব দিশিজযে আমাদের কত ক্ষতি“হইয়াছে , 
কতই বা লাভ হটযরা্ট্র তাহা বর্ণন করা এ প্রবন্ধের অভিত্েত নহে। 

প্রাচীন ভাবতে উদ্দীপনা ছিল না, ইহাই দেখান আমাদেৰ উদ্দেশ্য ছিল। 

আমর! তাহাই দেখাইবাৰ চেষ্টা করিয়াছি । মহাসাগব যেমন জলময, 
ভারত তেমনি কবিতাময়। মহাসাগাব দ্বীপ আছ, ভাবতেও সেইরূপ 

উদ্দীপনা ছিল। এক্ষণে প্রবন্ধেব সার কথা গুলি সংহতভাবে প্রদর্শন 
কবিষা, এবং কোন মহাত্মা যদি এতদূব পাঠ কবিরা থাকেন, তবে আমবা 

তাহাকে তজ্জন্ ধন্যবাদ প্রদান কবিযা, উপসংহাঁৰ কবিতেছি। 

আমাদেব কি ছিল না, তাহা দেখা উচিত । প্রাচীন ভাবত উদ্দী 

পন! ছিল ন। যদ্দণাব। পবেব মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্ম প্রবৃত্তি উত্তেজন, 

অন্তের মনে বস উদ্ভাবন কবা, বা অন্যেকে কার্ষ্যে লওয়ান্য যায, তাহাকে 

উদ্দীপনা শক্তি বলে। উদ্দীপনা কবিত হুইতে পৃথকৃ। কবিতা বসা 

স্সিকা অঞম্মগতা কথা । উদ্দীপন! অন্যোদ্দিষ্টটা বসাজ্সিকা কথ।। নি- 

নে চিস্তাই কবিতার প্রস্থতি , অনা লোকের সহিত আলাপেই উদ্দীপনার" 

জন্ম হুয়। ভাল থাকিলেই মন্দ আছে, নির্জনে চিস্তাষ অধিক কবিতা হইল, 

উদ্দীপনা অতি অল্পমাত্র হইল , তাহাচন্ত্রাবতবর্ষীয়ে বাঁণস্ব তঃসত্তষ্ট জাতি, 
ভাবতেব সমাব্ভাগ ভূগোল ভাগেব মত। ভাঁরতবর্ধাষেব জীবন, আরো 
তের ন্যায়, আবার তাহাতে শ্মভাব্জ কোন পদার্থেরই অভাব নাই । 

কাহারও বিশেষ সাহায্যেব আবস্ঠকতা নাই, সুতরাং উদ্দীপন্তা কোথা! 
হইতে হইবে? অভাব না থাকিলেও, মানুষ কবি হইতে পারে, সাধারণ 

সুখ ছুঃখ বোধ থাকিলেই কবি। কিন্তু উদ্দীপন! বিশেষ ঘটনা বিশেষ 

রূপে পরিবদ্ধিভা হয় । প্রাচীন ভারতে তিন সহুত্র সৎসরের মধ্যে আমর! 

ঘ্বোপেব ন্যায়) উদ্দীপনাপ্রবল কাল তিনবাৰ মাত্র দেখিতে পাই। এত 

বিস্তুত ভাবে পুরাবৃত্ত আলোচনারউদ্দোম্ত এই £য, কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ 

“জল বাধুতে উদ্দীপনালতা বদ্ধিতা হইয়াছিল, তাহা না জানিলে আমরা 

কখনই উদ্দীপনারোপনী কৃবিবৃত্তিতে সফলতা লাভ করিতে পার্সিব ন1। 

সেই উদ্দীপনা রোপণ করাও এ সময়ে বিশেষ আবষ্ঠক ৷ 
শিক ক্ষ্* ক্ষ তি 



৩২২ সমাজ-সমালোচন । 

গা 

জলতলে একটী মৃৎ্পিও বিক্ষিপ্ত হইলে, সমকেন্ত্রী বীচিচক্র 

খেলিতে থাকে | চক্রেব পরিধি ত্রঙ্মেই আত হুষ, কিন্ত তরঙ্গ বেগের 

ক্রমেই স্বাস হইতে থাকে 4 দূরে ক্রমে মিশাইয়া যায়। কিন্ত প্রবাস চিন্তা- 
বেগে ভিন্ন ধর্ম, পরিবারের মধ্যে থাকিলে যে সামান্য বিপদে অনুপাত 

একেবাবে গ্রাহ্থই কবিতাঁম ন্» প্রবাসে দেখ দেই অগ্তত সংবাদজনিত 

চিন্তার বেগ কত বিক্রম সংগ্রহ কবিয়াছে। বাস হইতে প্রবাস দূৰ 
হইবে, তোমার হৃদ কন্দরস্থ ভাঁবনীপিগড ততই বেগ ভাঁডিত প্রতি- 

তাডিত হইয়া ছুলিতে, চলিতে, উঠিতে, পড়িতে, ডুবিতে, ভামিতে 
থাকিবে। আবার আকর্ষনী শক্তিবলে গৃহাতিমুখে ধাবিত হও, ভাল 

বাসাব কেন্ত্রেব যতই নিকটবর্তী হইতে থাকিবে, তবঙ্গেব বেটে ততই 
»বাঁডিতে থাকিবে । প্রবাসে একদিন এইরূপ দুর্ভাবনায় আলোডিত 

হইতে ছিলাম । চাঞ্চল্য নিবাঁবণ জর্নী, হে কাঁগজাবতাব তাস ! আমি 
তোমার আশ্রয় লল্লশ্াছিলাম ৷ তুমি নাঁনারূপে আমার নয়ন তৃপ্ত করিয়া, 

"আমাৰ মনকে ভুলাইয়ছিলে। মন তখন তাহাব অথিষ্টাত্রী দেবতা 
তান্ত্রিক পুজাব জন্য মানসিক উপকবণ আহবণ করিতেছিল। কখন বা 

ধুপদীপ নৈবেদ্য, বাশি রাশি গন্ধ পুষ্প, উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত ছিল, কখন বা 

মনোমহিনী প্রতিমা সম্মুথে ক্ষুদ্র দীপমাল। জালমে অভিমিবিষ্ট ছিল, 

কখন বা বলিদান অবসানে মন সদ্যঃ নিঃস্যত শোৌণিত পরিব্যাণ্ত প্রাঙ্গণে 

ঘোৰ বোল সমুখাঁনকারী ঢক্কারবে প্রোৎসাহিত হইয়া সমারোহ মধ্যে ভয়া- 
নক ভাবে নৃত্য করিতেছিল। কখন বা নিবঞ্জনান্তে আর্জবস্ত্রে পৃর্ণঘট 

মস্তকে ধারণ কবিয়া, আবারু কবে ষষ্ঠী সপ্তমী আসিবে ভাবিতে ভাবিতে 

মন, মনে নে ক্রন্দন কক্সিতেছিল। হে কাগজাবতার । দ্বিপঞ্চাশদবয়বী "্ট 

তুমিই তখন মনকে সেই ভয়ানক তীস্ত্রিক পূজা হইতে ক্রমে বিবতৃকরিয়া- 
ছিলে। তুমি ধন্য। তুমি আমার যথার্থ উপকার কবিয়াছিলে” আমি 



রা ] ৩৩ 

তোমাৰ সেই উ্স্কাব স্বীকাব জন্য আজ মুক্তকলমে তোষীর মহিমা 
বর্ণন কঁবিব। 2 

হে সুদৃশ্থান্থচিত্রচারুচৌকোণরূপধাবিন্ ' তুমি.আমাকে যে মনোপুজা 
হইতে বিরত কবিয়াছিলে, তাহারি কৃতজ্ঞতা স্বীকাব জন্য আমি তোমার 
গুণগান করিব। আমি সামান্য প্বৌত্ুলিকদেব ন্তাঘ ফল মুল গঙ্গাজল 
বিবদল « এতে গন্ধে পুষ্প” দিয়া তোমাৰ পুজা! কৰি নাই । আমি মুড 
পৌত্তলিক নহি, আমি পবম জ্ঞানীর ন্তাষ নিরস্তব তোমাৰ মহিমা ধ্যান 
করিষাছি। তোমাব গুঢতত্ব সকল উদ্ভাবন, করিযাছি। তুমি কপালু, আমি 

তোমার প্রসাদদে তোমাৰ অগাধতত্ব আবিষ্কৃত করিযাঁছি, তোমার জষ 

হউক । আমি তোমাৰ মহিমা! জগতে প্রকাশ কবিব। ইতি প্রস্তাবন!। 

তাঁসাখলা এই জটিল সংসারেব অতিন্ুন্দৰ অঙ্ুলিপি। প্রথম 

খেলা, - 

£খলা এই সংসার লীলা । অনেকে বলেন যে চতুবঙ্গক্রীড়া অতি 
উত্তম, কেনন! প্রতিদ্বন্দ্বী ছই জনে সমান. উপকরণ লইয়া! রণক্ষে্র রূপ 

কর্মক্ষেত্রে", প্রৰিষ্ট হইল, যাহা'রদবুদ্ধি বিদ্যা বা! বিচক্ষণতা থাকিবে, সেই 
জয় শীভ কবিবে। এটি সত্য হুউকু,. মিথ্যা হউক» ঘোব অনৈসর্গিক । 
কোথাষ দেখিয়াছেন যে, বণে হউক, বনে হউক, কর্মস্থানে হউক, বিলাস 
ভবনে হউক, শিক্ষা হউক, পৰীক্ষা হউক, কোথা এ দেখিয়াছেন, ষে ছুই 

জনে সমান উপকরণ লহযা রবি হইল? কোন ইতিহাত্যু পাঠ করি- 

যাছেন যে, দই দল যোদ্ধা! সদান উপকরণ লইয়া বণক্ষেত্রে পরস্পরকে 

অভিবাদন করিয়াছে? জীবনে “কাখায দদেখিয়াছেন, ছই জন সমযোধ 

সমান উপকবপ পাইযাছে? তা হয ন।। তাপাঁয় না। বৈষম্যই জগ- 

তেব নিয়ম, সামা ভাহাব ব্যভিচাব মাত্র । তবে কেন খেলিবাব সময় 

আমবা সমান উপকবণ লইয়া বসিব ? কেন কলপ্রান্কতা শিক্ষা লাভে আমবা 

হত্ববান্ হইব? চতুবঙ্গ ক্রীডা আমাদিগকে অস্ত ভুল শিক্ষা শ্রণান করে। 
মাসঞ্খেলায় তসেব বৈষম্য সংস্থপনই নিয়ম, সুতিবাং তাসেৰ একটি 

প্রশশ্পাব কথা। 



৩৪, সমগাজ-মালোচন । 

চতুদ্ঙ্গের ক্রীড়কএসংখ্য] ও ক্রীভা.পদ্ধতিও উত্হা সংসারে 

মাত অথবা পাখী না থাকিলে চলে না, খেলাতেও পাত চাই । সংসারে 
সহ্থায় নাই কাঁব? যার নাই, তার আর খেল! কি? সে কিসের সংসাবী ? 

তাহার খেলিবার উপায়ই নাই। যাহাবা তোমার অতি নিকটে, ৰাম 

পার্খে, দক্ষিণ পার্থে রহিয়াছে, তাহারা তোমার মাত নহে, তোঁমার প্রকৃত 
বন্ধু সম্মুখে সর্বদাই আছেন, তোমার স্থার্থে তাহার স্বার্থ, কিন্ত তোমার 

প্রতিঘন্্ীদের স্তায় তিনি “তোমার নিকটে থাকিতে চান না। সংসাবে, 

হিন্ু সংসারে, পতির যে একম্*্ সহায়, ছুথের ছুখী, স্ুখেব সুধী, ব্যথাৰ 

ব্যথা, আহ্লার্দে আহলাদিনী, বিষাদে অবসর, সেই সঙ্গিণী, সংসার 

খেলাব সেই মাত, কখনই তোমাব নিকট কুটুম্বিনী হইতে, তোমার নিজ 

গোত্র হইতে, পবিগৃহীত হইতে পারে না । দুব বংশ হইতেই তুমি তোমার 
মাত পাইবাছ। 

তাস ক্রীডার় দেখুন, যাতেব দোষে কত সময় কত ফল ু গিতে 

ছ্য়ঃ মাতের গুণে কত সময় বু লাভ হয়। মনুষ্য সমাজের গাঁখনিই 

এই ন্ধপ। যদি তুমি সৌভ্রাজস্থুখ আন্বাদন করিতে চাঁও, তবে তোমার 
সহোদর ইচ্ছা পূর্বক কদন্ন সেবন.করিয়। গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, 
তাহার রোগ শাস্তির জন্["কিছু দিনরাত্রি জাগরণ কবিয়া অনশনে কঠোর 
ব্রত আচরণ করিয়া কষ্টভোগ কর।. যদি প্রণরিণীর প্রণর প্রার্থন! কর, 

তবে অস্তত্ঃ কিছু দিনের জন্যও উচ্চাকাজ্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রণয় 
পচনে প্রবৃত্ত হও। যদি অপরূপ পিতৃক্মেহে অভিষিক্ত হইবে, তবে 

পিতার কঠোর শাসনে ক্ষুণ্ন হইও না । যদি এ সকল কষ্ট স্বীকার করিতে 

ন! চাও, তুমি কোন স্থখই পাবে ন। মানব সমাজ তোমার জন্য নহে। 
সুখ ছংখ বিনিময়ই এ বিপণির ব্যবসায় । তুমি এ সব ন! চাঁও, আমর! 

তোমায় চাই না। তুমি জক্সাসী। এই সকল কারণেই সংসারে মাতের 

বা সঙ্গীর সৃষ্টি এবং তাহাবই অঙ্থলিপি ভাসের গ্রাবু খেলবয় । 

চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে সকল উপকরণই প্রকাশ্ত ও সাজান। $তাস 
খেলায় কাহার হস্তে কি আছে কেহ জানে না, কেহ কোনকপ নিয়মিত 
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সাজান উপকবণঞ্ঈপার না। তোমার প্রতিঘন্ী কবে তোস্বাকে বলিয়! 

দিয়াছেন যে, আঁমিউএই এই উপকরণ লইয়া €তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে 
আসিয়াছি? তুমি ঘদি তোমার সমুদয় উপকরণ বলিয়ার্থদয়া সমরক্ষেত্রে 

উত্তীর্ণ হও, তাহা! হইলে তুমি নির্বোধ । তোমাকে নিশ্চয় হারিতে 
হুইবে। হতে পারে তুমি এমন তাস পাইয়াছ যে, তুমি মাতের সাহাব্য 
না লইয়৷ কাঁহাকেও ভয় না করিয়৷ এক হাতেই, নিজ হাতেই, ছক্কা! করিচ্চে 

পার, তখন তোমার উপকবণ ভার বলিয়৷ 'দিলে কোন ক্ষাতি নাই বরং 
সেত আর তখন বিলক্ষণ স্পর্ধার কথাটু বলিতে হইবে। কিন্ত এক 
হাতে ছক্কা কর! যায়, এমন তাস কয়জন কয়বার এ সংসাবে পাইতে 

পারে? বাস্তবিক জগতে উপকরণ সর্বদাই গুপ্ত থাকে । পরচিত্ত অন্ধ- 

কার, এবং ইহলোকে আমাদের পরচিত লইয়াই ব্যবসায় হুতরাং প্রধান 
উপকরণই গুপ্ত রহিয়াছে, যে গুপ্ত অন্থমান করিতে"পারে সেই বিষধী; 
প্রকাশ্্রিত উপকরণ চালনাগক্রিতে পারিলেই কি, না পারিলেই কি? তবে 
উপকরণ কাহার স্থানে কি আছে, তাহ! কি রূপে অনুমান করিবে। তায়, 
খেলায় যাহা! কর, সংসারেও ভাই কর। অথবা সংসারে যাহা! করিতে 
হয়, তাস খেলায় তাহাই আছে।, এক ব্যক্তিরষ্ণকি উপকবণ আছে, 
বানিতে হইলে আমর! কি করি? তাহার পূর্ব বৃতাস্ত স্মরণ করি, তি 

কখন কি কার্ধ্য করিলেন, সেটি বেশ করিয়! পর্যালোচনা করি, তাহার 

পূর্ব্বাধিকারীর স্থানে কি পাইয়াছলেন, তাহাঁও স্মরণ করিংস্মরণ করিয়া 

অন্ছমান করি। তাস খেলাতেও তাহাই করি। ইনি যখন ছুট! দশের 
উপর তুরুপ করিলেন না, তখন ইহার স্থানে নিশ্চয় তুরুপ নাই। ইনি 
ইস্কাবনের দশ দিলেন, আর হাতে ইস্কাবনের টেক্কার পিটে, ইক্কাঁবনের 
টেন্কার পরেই দশ ছিল, তবে টেক্কা, এর স্থানেই 'আছে, আমার মাতের 
হাঁভেত নাই, থাকিলে তিনি এমন সময়, ফই ভেঙ্গে ও রঙ খেলিবেন 
কেন? আমার দক্ষিণদিকের ঘন্দী স্থানেওপ্নাই, থাকিজে কেন আমার 
সাহেবের উপর স্ুরুপ করিবেন। তবে টেক্াটা এব স্থানেই আছে। 
বা সংলারে করি ঠিক্ প্তাই কৰিলাধ । 



৩৬ সমাজ-সম(লোচন | 
রী 

স্াঁস্ খেলাব কাটানও সংসাবব চি কাটান স*সাণ্র 

প্রবেশ_-বা জন্ম পবিগ্রভ ৮ এক জন্ম পবিগ্রাহই আর্ট উপবণ চিকীত 

হইয়াছে, জন্মই ধ্বলুন আব কাটানই বলুন, একেবাঁবে সম্পূর্ণ "দুষ্ট মূলক । 

আপনার জন্মের উপব কাঁভাব ভাত আল্ছ ? তুমি কেন হাজাব বিদ্যাবুদ্ধি 
লীভ কব না, তোমাব জন্ম ফলভোগ ০ন্োোমাকে কবিতেই হুইবে। 

কেবল জন্ম বৈগুণ্যেই দেখ এ ব্যক্তি শৃঙ্খলবদ্ধপদে মলমুত্রে পবিফীব কবি- 

তেছে। সে যদি আাচ্য বশে জন্ম পবিগ্রহ কবিত, তাহা হইলে তাহাকে 
উদবপূর্তি জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবৃলম্বন কবিতে হইত না। আব বিচাঁবপতি 
সাহেবও তাহাব শেষ বিচাবেব দিন তাহাকে “নীচ নবাধম” উপাধি দিষ| 

সম্মান বুদ্ধি কবিতেন নাঁ। তাঁস খেলাষ এক জন কিছু না পাইয়া যদি 

হাবিযা যায, তবে সে কি নীচ নবাধম, তা যদি না হয়, তবে চোব কি 

কবিয়া হইল 7 জিজ্ঞাসা কবিবে, তবে কি সকলেই পেটে দা চোব হয়? 
তাঙ্কা কে বলিতেছে ? তিনখান! তুরূপেও অনেক যে নওলা ধবা দিছে । 

ফ্রাস খেলায় যেমন বোক! আছে--সংসাবে তাহা! অপেক্ষা অধিক বোকা! 

আছে! তবে যে পেটেব দায় নীচ, ভাহ]ুক্ষে যে নীচ বলে, দস আরো নীচ। 

কাটান যদি নিন্ম পবিগ্রহ হইল, তাহাল এখন তুরুপ কি তা 

বৌঝাগেল । জাতিগভাবলক্ষণাজনিপ্রাধান্ই তুকপ। প্রাচীন ভারতে 

্রাহ্মণ তুকপ, এখন ইংবাঁজই তুকপ। ?কাথাও অসভা জনগণ মাধ্য 
কপ্রিয়ই তুরুপ, আঁবাব €কাগা ও বৈশ্য তুকপ। প্রাচীন কালে ডুইড, 
পোপ, পার্দীরি, সাগ্সিক পাবসী, ও ব্রাঙ্গঈণ পৃথিবীর নানা স্তানন ধর্মতুরুপ 

ছিলেন। এখন পৃথিবীব প্রায় সকল স্তানেই ধন ভৃকপ এবং বোধ হয় 

কালে বিদ্যাবুদ্ধিই তুরুপ হইবে । 
ধনীরাই বঙ্গ আব সকালেই বদরঙ্গ। ধনীর জন্ম পরি গ্রহই জগতে 

প্রচারিত হইল। কাটান কিতা জানা?গল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ধনী কে, 

তাও জান! গ্ষেল, বদরঙ্গ, কিতা বোঝা গেল। 

চারি রঙ্গ যে কি তাহা কিন্ত, কিছুই বোঝা যায় নাই। প্রাচীন কালে 
গমাজের যে চারিাগ ছিল ইহা তাহাই মান্্। যে ইক্কাবন সে উহ্বািনই 
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আছে, তবে কাটান জন্যই ইন্কাবনেব সাতাও এখন হবতন্ত্রেব টেক! 

অপেক্ষা *অধিক । যে শূদ্র সে নামে এখনও শুদ্রই্ই আছে, কেবল 

জন্মগুণে সে দেখ উচ্চ গদদির উপব আসীন । সে এখন রুপ বলিয়াই 

শঁ দেখ শ্রীরামচন্দ্রেব বংশধব অভিজিৎ ছত্তন ও বাল মুকুন্দ দববৎ তাহাঁব 

হ্যাবেৰ ছুয়াবী। সে এখন তুরুপ হইছে বলিযাই বোগৰ গাঙ্গুলী হবি 
বামে সন্তান এঁ পাঁচকডি গেমস্তা নীচে মসিপূর্ণ ছিন্নশপে বসিবা বাবুব 
গোলাল গাঁলাল কালকোল হান্ুলিপদক পধান ছেলেটিকে কোলে 

কবিতেছে। এখন তুরুপ হযেছে বলিষাই, ইস্কাপনেৰ সান্তা হবতনেৰ 
টেক্কাব উপব হইল কি না? ছেলেবেল। ভাবিতাম এবপ খেলাব স্থষ্টি 

কেন হইল? কে কবিল? এখনও এই সমাজেব খেলাৰ কথ। ভাবি যে, 

এ খেলাব স্থাষ্টি কেন হইল? কে কবিল? উভয়ই মন্থষ্য কবিয়াছে। 
যখন গ্রাবু খেলিতে বসিযাছ, তখন তুকপের বল মানিতেই, হইবে । তুরুপ 
বেশী না পাও বিবক্ত হইও লা। যাহা পাইযাছ তাহাতেই খেলিতে 

হইবে। খেলাতে কোন চুকডল না হইলেই হইল। আব থেলিতে 
না চাও, তাহলেত কথাই নাই», আব যদি এবার বেশী তুরুপ পাইয়া 

থাক, তাহলে একেবারে গর্বিত হইও না, হয়ত সাততুক্প হইলেও হইতে 

পারে। এহাত এই হইল আঁব হাঁত কি হইবে, তাব স্থির কি আছে ?- 

ছক্কা পঞ্জ। বেখে খেল! ভেঙ্গে উঠে যেতে পার/তবেই ভাল, কিন্তু মনে 

থাকে যেন তোমাব ৪ খাঁনা কাগজ ও 'এক ছক্কা এক হাতেই উঠিতে পাবে। 
'অভএব ধনী তাস খেল! মনে কবে 'একটু সাম্য অবলম্বন কব। 

সাততুরুপ আটতুরুপে খেলে না কেন? এটি প্রতিদ্বন্বীদিগেৰ মধ্যে 
সমতা রাখিবাব চেষ্টা মাত্র। বাহ্য দর্শনে সকলেই ছুই পদ, ছুইহস্ত, ছুই 
চক্ষু, দুই কর্ণ, লইয়া--জগৎ খেলায় অবতীর্ণ হইযাছে। কিন্তু জম্ম বৈল- 

ক্ষণ্যে এক ব্যক্তি প্রাচীন পুর্ববপুরুষগত ক্ষষবোগগ্রস্ত ও নির্ধনী-_আর অপর 
“ব্যক্তি বলিষ্ঠ ও ধনবান্, ইহাকেই পূর্ব্ব অনৃষ্টেঞ্ঠ ফলাফল বন্মিতেছিলাম। 

আমরা যোলখান। পাইয়াছি, তোমরাও যোলখান। পাইষাছ, কিন্তু আমাৰ 
যোলখাঁনা এমন কাগজ, যে ভাহব প্রত্যেক খানাপ্ন যে বঙ্গ ধারণ » 



৩৮ সমার্/সমালোচন। 

করে, ত্ঠহ! তোমার সকল গুলিতে একত্র নাই। £'তাসদেব একট দক্ষা 
করিয়। নির্ধনীর দিকে একটু মুখতুলে চহ্যরর্দন। বদদিজ্ধনী তুমি 
নির্ধনীর সঙ্গে খেলিতে চাও, তাস বিধাতা বলিতেছেন, আমি এই নিয়ম 

করিলাম যে তুমি সমস্ত ধন (তুরুপ) নিজে লইও না, অথবা তাহার সপ্ত 

গুণক পরিমিত ধন লইওন!।-_এত বৈষম্য আমর! দেখিতে পাৰিব ন1। 
তাস বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। সমাঁজবিধাতৃগণ, শাসন 
কর্তৃপক্ষ, যদি সকল সময় এই. রূপ নিয়ম করেন, তাহা হইলেও ত কতক 

মঙ্গল হয়) অনেক সময় তাহারা তাহা করেন না। অনেক সময় সাত 

তুরুপেও এক তুরুপে খেলিতে বসাইয়। খেল! দেখিতে থাকেন । হে ফল- 

কাবতার ! তাহারা তোমার অবমাননা করেন । তুমি প্রেমারা মূর্তিতে 

তাহাদের লক্ষ্মীর হাড়িতে প্রবেশ করিরা তাহাদের সর্বনাশ কর। আঁমার 
প্রার্থনা পুরণ ফর, তোমার মঙ্গল হউক। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন 
যে, সাততুরুপের পর পড়ত ফিরিয়া যায়। তাস খেলায় তৃহা নিত্য 

হয় কি লা! তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। সামান্য ব্যক্তিগণ মধ্যে, 
বা খণ্ড সমাজে প্রায়ই হয় না।__€কেন না, শাসনকর্তৃগণ "মনেক সমক্ব 
সাততুরুপের আইনী মানিয়া চলেন না কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যে এরপ 
সাততুরুপ মধ্যে মধ্যেই হুইক়া থাকে ও পড়তাঁও ফিরিয়া যার। পুরা- 

কালের দৃষ্টাস্তে, পুরাণ কথায় কাজ কি? তাহাতে শ্রদ্ধাই বা! কে করিবে ? 

আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখাইলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাতত্ুরুপের 
অথবা অটিতুরুপের প্রধান দৃষ্টাত্ত ফরাশিস বিপধ্যয়। এটি আটতুরুপ, 

হাতের কাগজ পর্যন্ত গেল। আর একটি দৃষ্টান্ত আরর্লও বাসীদিগের 

জ্বেশত্যাগ ও আমেরিকায় নূতন পড়ত লইয়া খেল! আরস্ভ করা। তৃতীয় 
সাততুরুপে মহাজন পীড়িত সীওতালগণের রাজবিজ্রোহ। চতুর্থ স্পে- 
ইন্সে রাজবিপ্নব, পঞ্চম এখন চলিতেছে, ইংলণ্ডে শ্রমোপজীবিগণের 

৪ অর্থাৎ এক মঞ্চে অধিক বৃত্তি প্রার্থনা করা, তাহার! এত দিন 

সাগতুক্ষপে খেশিতেহিল, হারিতেও ছিল; আর তাহার! তুরুপ না! পাইলে 
* কিছুতেই খেলিতে চার না। হে লালকালঞ্কোটাসমন্বিতপজপিতাক। 
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চি্ধারুন্। তুমিই মনে এই প্রবৃত্তি প্রদান করিঘাছ ? আমর! 
তোমাকে সুতরাং পূর্বক নমস্কার করি। ? 

আমরা পূর্বে বলিক্লাছি যে চারি রঙ্গ সমাজের পুর্বালিক চারি টি 
ভাগমাত্র। কোন রঙ্গটি কোন ভাগ ছিল? উত্তর । হরতন, রইতন, 
ইক্কাবন ও চিড়িমার এই চারিরঙ্গ | * ইহাদিগকে ইংরাজিতে (ন557) 
বা হৃদয়, (10790)07)0) বা হীরক, (91806) এব! কষিবন্থ ও (018 ০৮ 

0888৩) অথবা যুদ্ধান্্র কছে। ভারত বর্ষের জনগণের এখন যে রূপ 

ভাগ এও ঠিক তাই। এখনকার ভাগ ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষতির, বৈশ্ত, শুক্র 
লইয়া নহে। এখন শূত্রেরা একটু উন্নতি পদবী প্রাপ্ত হইতেছে । তাহারা 
ক্রীতদাস নূহে। ক্ুষকবৃত্তি অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে এখন কেহই 

নিষেধ করিতে পারে না। এখন বৈশ্ঠ দুইভাগে বিভক্ত হুইয়াছে। 

কতক কৃষিজীবী, তাহার! শৃদ্র ভাবাপন্ন । কতক কুর্সিদজীৰী বা আভ্য- 
স্তরিক গ্তাণিজ্য ব্যবসারী ।- ইহারাই, দক্ষিণে ভাওজি, রাওজি, পশ্চিমে 
শ্রেঠী বা শেঠিয়া, আর্ধ্যাবর্ডে আগরওয়ালা বা! মারওয়ারি বা কাটিয়া 
এবং বঙ্গে” বণিক। তাসের ভাগ্ন দেখুন । বে পরের হৃদন্নের উপর 

বিশ্বাসের উপর আপনার জীবিকা নির্বাহ করে, সেবক? সে ধর্মযাজক 

ব৷ ব্রাহ্মণ, তিনি হরতন। যে হীরা মণিমুক্তাদি লইয়া জীবিত থাকে 

সেকি? সে জরি বা বণিক্, বৈশ্ত বা ধনী, তিনি রুইতন। কুষিষস্ত্রই 
যার জীবনের একমাত্র উপায় বা চিহ সে ক্ৃষী, শুত্রই বা বৈশ্কাই 
বলুন তিনি ইস্কাবন। আর গদা! বা তরবারি যে ক্ষত্রিয়ের চিইটতা কে 
নাজানে? স্ুৃতর!ং তাসের ভাগ সমাজের ভাগের প্রতিরূপ মাত্র। 

চারি রঙ্গ ষদ্দি এইরূপই হইল, তবে সান্তা আটা! এ সবকি? 

সাত্বা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু পরিবারের প্রতিকৃতি। কিন্ত কোনটি 
কি, তাহ! বলিবার পুর্ব্ণে আর একটি কথা বল! আবষ্ঠক। সংসারে 
আমর! প্রধান্ত স্বীকার ছুইভাবে করিয়! থাকি”। একজন প্রতুত্ব করে, 
আমর] সেই প্রডুত্বের দাসত্ব করিতে বাধ্য হই, বলিল! তাছার প্রধান্য 
স্বীকার করি। আর কতকগুলি লৌককে আরা মান মর্যাদা সম্্রষ ' 



গৌরব জাদব ইত্যাদি স্বতঃই প্রদান করিয়া থাকি। জুগি খেলাতেও এইরূপ 
ছুই প্রকার প্রাধান্ত গঠনা আছে । এক ফোঁটা! পন আর এক উপর্ষয- 

পরি গণন11$ দওল! তিন খাঁন! তাঁদের পর বটে কিন্ত ইহার মর্ধ্যাদ| 

বিস্তর । মর্যাদায় ইহা দ্বিতীয় গণিত কেবল টেক্কা নীচে মাত্র । সাহেব 

গণনাঁষ টেক্কার নীচে বটে, কিন্ত তেমন আদর নাই, ফৌটা গণনায় তিন 

ফৌটা মাত্র। কেন এমন হয় তাহা ক্রমে বলিতেছি। বলিয়াছি বে 

সাত্বা হইতে টেক্কা একটি হিন্দু পবিবারের প্রতিক্কতি। সাত্া হইতে 
টেক্কার ক্রমে বযোধিক্য জনিতই একেব উপব অন্যের সংস্থান বুঝিতে 
হইবে। 

সাত্তা অবিবাহিত! কন্ত । 

আট্রা তাই, তবে বযোধিক্য বশতঃ সাত্তাব উপর বটে। হিন্দু 
পরিবার মধ্যে ইহাদিগের আবার কি গৌরব থাকিবে? অনেকেই মন্ুব্চন 
উদ্ধত কবিয়। নারীজাঁতিব উপর আমাদিগেব সাম্য দৃষ্টির চুড্ডন্ত প্রামীণ 
প্রদ্দান করেন । বচনেব শেষ ভাগটি এই-_ 

কন্যাপ্যেব পালনীয় 

শিক্ষণীয়াক্তিত্রতঃ ৷ 

কন্যাকেও পালন্ু কবিবে, অতি যত্বে শিক্ষ। দিবে । মহাঁত্স। মন্ুর 

অবমাননা হয এমন কথা আমাদের লেখনীমুখ হুইতে সহজে বচিষ্কুত 

হইতেছে এ না। তবে তীহাব বচনোদ্ষুতকাবকদিগেব দে আীহাতে 

শিবে ধারণ করিতে হইতেছে । কিন্তু যাহাতে ধর্শ পতিত না হই, এমন 

করিযা বলিতে হইবে। ব্রাঙ্গণের সহিত ব্রাহ্মণের তুলনা করিলে আর 
অবমাননা কি হইল? বঙ্গদেশীয় ব্রহ্ম ব্বাভিমানী ব্রাহ্মণের বাঁটাতে কখন 

শুত্র ভোজন দেখিধাছেন? মনে ক্ষন, গৃহস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

ঘর্শীস্ত কলেবরে দালানে, দণ্ডায়মান, গ্রাবি,১ দালালের থাঁমে হেলান 

দিয়া ঘসিযণ আছেন । জত্যে তাহাকে পাখা করিতেছে, বেল! সার্ধ তৃতীয় ” 

প্রহর$ পল্লীর নবশীখগণ নূতন ঘাসছোঁলা, তিনবার গোবর দেওয়াপ্রাঙণে 

উদ হুইয়া বসিয়া ভোজনে ভোর । বাড়য্যে মহাশয় পবিবেশকদিগকে 



সত কাই এত রা 

কি চা চ। 
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কঞ্হিখানল্যািকাতি খর খর না নুহ চি দ্ধ! 

৭. আও বরবিকজিত খুলা অবস্ট আনে আনীত 
বায়ুর আছ । সরলা নন কাছ বারুষের হোলি পাঠিত কুকত দুদ 

ভাধধণতারার যথা পরে থলি | 
পথটা নংবারা বধূ! বাছ্িয বদ হৌ। ঝাঁকি €কীরখীরল, 

ছিভীবগথিত । সাছি।। খগ পরিবার মতে বখোড। খধ্র আবর পিংক 
কাহার 'লা কমে হক্ডে ইচ্ছা হরর? যো আ! স্র্গা কলধাে ভূত সি 
সা পররিহির। ধ্বীগূছে-_ দাশীমন্তলীপরিষেিতী কাজা লীগে. নিভৃত 
খেপে খষ্ঠনানৃতাকিতা। মন্থর থে অবস্থাই হউক মা ফেস, 
বৌন্ের পার ক! পুক্ডের ত। ভিনি কোলে -ফোঁগে ফিরতে) 
শি কর্তাস (ভাল হুইল তখে এখন বৌমার খাবার ছি? নৌ 
খাঁওয়ীধো, যৌকে গোস্থালে পাশুতীর পরিবারের কতই আদব? কাথা 
পরের দেঁকেকে আপনার করি হইবে । আহা বাগদাদ) রোদ 
তোমরা চিরকালই বই) খালা? কাটা মওলর গৌরধস্চাত ওক । 

শ্োবাম । আগ খু! গোলারুকে ইংরাজিকে( 35] 
এব (টি) উতরউপাহিতাগত তুই ধারক + ৭ ভান) শঙ্ছোজী 
(সত) শবে বানি সেই জু গোলার একটা উহ 
বগা খাইতে পারে । কস বৌনছবে তিনৃধবাজ নখে? 
নক দূর! গণরা "করিনা উহা সাসাববারঠ হংসারহন হা থা: 
ন্্খি করিয়া খুলা রাধীখে? ভধশে মাধারপরা" পলি রস 

শে এক কৌটা না, বারাক! পুরি চাপা 
সারি ধর সৃতি কোন এপ উন রেলে দুধ 
কি ফল ফজ্। পরে দেবি ০০ 

ও হিকি। তো বা অহ বখারি, লড়ে ধুলা 
খন ইহার গৌরহ ৯ কো হি, এখনই নোট খু 
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গ্ৃহিণী-_বন্ধসে ভৃভীষা--তিনি সর্বদাই বঙ্গ সংসার রয় ব্স্ত, কে তী- 
হাক জাদির কটি! উর পয়রে আহার হয়না? রার্মীতে শোবার অবকাশ 

নাই, দিবসে ধ্রথার অবকাশ নাই । কর্র বটেন কিন্ত দাসী । যাহাকে 

সকলের মনোরপ্রন করিতে হইল, সে সকলের দাসী বই আর কি বলিব? 
তবে তিনি ধনশালীব বনিতা৷ হইতে কখন কখন তাহার কিছু বিশেষ 

গৌবব হয়, কিস্ত সে কথা পরে বক্তব্য। সাধারণতঃ তিনি বঙ্গ মহিলা, 
কত্রী, গৌববে কেবল পাঁজি হইতে অর্থাৎগোলাম অপেক্ষা কিছু অধিক । 

সাহেব। বঙীয় কৃতী, পুরুষ। তাহাতেই ইহাব নাম সাহেব । 

সাহেবেবাই কৃতী । ইনি কত্রীৰ অগ্রে ভোজন কবিতে পান, কিস্ত কনে 

বৌ দওলার পরে। “এই যে বৌমাকে খাওয়াইয়া আসিয়। তোমাকে 

ভাত দি।”» সাহেব ছষ তায্পেব উপর কিন্তু গণনে তিন ফৌটা। 

টেক্কা। বাভীর কর্তী। সাধারণতঃ ইহাঁব মান, মর্ধ্যাদা, সম্ত্রম, 
প্রতৃত্ব সকলি অধিক, সর্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি আদবে কঞ্ধে বৌ- 
কেও ইহাঁব পরে গণনা কৰিতে হয়। প্রতৃত্থে কৃতি সাহেবকেও ইহীৰ 

আধনে থাকিতে হয ইনি টেকা, উহা“পটি এক। কর্তা কি এক জন 

ভিন্ন ছুই জন হয়? ঞ্কানায় ইনি একাদশে । এক পাজ্জির এগাব গুণ । 
তবে তুকপের সময়ংএমন বিপর্ধ্যস্ত হয় কেন? তাহাব কাবণ আছে। 

সে হইতেছে নাকি ধনীদেব কথা, সূধারণ মিষম হইতে একটু বিপর্ধ্যস্ত 
হইবে বই স্ষি? যে ধনী অথচ পাঁজী, প্ুথিবীতে সেই বড লোক । নে 

বঙ্গে গোলাম । সেই কর্তা, সেই কৃতী, কিন্তু অথচ পাজি বিলম্ব সে 

কৃতী হইতে কন্ভ গুণ, কর্তী হইতে +ত গুণ অধিক । গোলাম গৌববে 

টেক্কার প্রায় দ্বিগুণ, গ্রভৃত্বে কর্তাব উপবিস্থিত। অমুক মুখুয্যে বড 

লেশ্ক। কেন জান? তিনি ধনী আব পাঙ্তি। তাব মনত ধনীও বিস্তব 

আরে, পাজিও বিস্তষ আছে কিস্ত ভাব এন প্রশংসা কিসে ? না তিনি 

ধূনী পাজি। "বঙ্গে গোলীম। বাপ বে তাহাই বঙ্গের নওলা। 
দ্বিতীয় তাঁস। বড মানুষের ছেলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বাণ্জই উদ্ধতস্বঞজাব, 

ভাতবিজমশালী ও সস্পিক গৌব্বান্বিত ॥ ?গীববে৭ দ্বিতীস গ্রহে 
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দ্িতীয। বাইরপ লেবেল! কোন গ্রন্থ প্রণষন কবেন। শ্রস্থের নাম 
পত্রে ধলধিত ছিত্ী এই কাব্য লর্ড বায়বণ «নামক কোন অপ্রাপ্রবয়স্ক 
বালক বিরচিত* ॥ সমালোচক ক্রম সাহেব এই কথার উপ নানা উপহাস 
করিয়াছেন । তিনি বলেন যে কিসের জন্য গ্রন্থের প্রশংসা করিব? নাবা- 

লগের লেখা বলে? না! লর্ভের লেপ্জা বলে? না-_নাঁবালগ লর্ডের লেখা 

ঘলে? আমর! উত্তর দিতেছি । নাবালগ লর্ডের লেখা বলে। এক জন 

নওল! শ্রেণীর লোকের লেখ বলে । »সংসাবে সকলেই যাহা! কবে, বাষ- 

বশেৰ প্রস্থ প্রকাশক তাহাই করিষাছিলেন মাত্র, ক্রমেব এতটা উপহাস 
করা ভাল হয় নাঁই। বিশেষতঃ আঁমবা তাসতক্ত লোঁক, নওলার নিন্দা 

,আমাদেৰ সহ্য হইবে কেন? ৬ যে অমুক কুমার বড ঘোঁড সওয়াৰ হই- 

'যাছেন, ইহার অর্থ কি? অর্থ যে তিনি বড মানুষেব ছেলে, খোঁভার চডেন, 
আর ছধারি লোককে চারুক মারেন, কেনন। তিনি বডমান্থষের ছেলে 

স্তরাঁ$ উদ্ধতস্থভাবান্বিত 1 তিনি এক জন নওলা । ছোট বাবুর আদ- 

বের কথা সকলেই জানে । ছোট বাবুব দৌরাত্ম্য উপদ্রব সকলি অধিক, 
স্থুতবাং নওল! গৌববে ও প্রভুদ্বে কেবল পাজি গোলামেব অপেক্ষ! কিঞ্চিৎ 
ন্যুন মাত্র। ূ 

এক্ষণে তাস খেলায় আবো একটা অতি স্থুমহৎ উপদেশ পাওয। 

যায়। তাস খেলায় বিস্তি আছে, পর্চাশ আছে, শ আছে, ও ইস্তক আছে। 
তিন থান! ভাস একত্র হইলে, এক কুড়িব কার্ধ্য কবে, পাঁচ খাঁন! একত্র 

হইলে একবাবকার খেলাষ জয় হয ও খেলা শেষ হয়। তৌমর! ছুই 
কোটি প্রজায় আর্তনাদ করিলে কি রাজাব এক বিন্দু অশ্রপাতও হইবে 
না? তা কথনই নহে। একতাই উন্নতির মুল, একতাই সমাজের বন্ধন, 
একতাই জীবন, একতাই জাতিযোগেব ভিত্তিভূমি। একজন অস্কাপ্ত 

ব্যবহার নওল! ও ছুই জন বঙগকুমারী সাত আটা একত্র মিলিত ইইলে, 

কর্তা কর্ত্রী ও কৃতী সহিত তুল্য বল বারণ কৰে ।* একতা এই 
রূপ)পদার্থ বটে । যে তিন তাসেব কিছু মাত্র গৌরব নাই, একত্র হইযাছে 
বলয় তাহাবা! এখন গৌববে প্রধান তি ন তাসেব সমকক্ষ হইল । বঙ্গবাসীগণ 
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তাস খেলিবাব সময় যখন বিস্তি বলির! ডাকিবে, তন একবার তোমার 

ভ্রাতার সহিত যে মোদ্দা চলিতেছে, তাহা শরণ করিও যদি 
গোৌডা হিন্দু হও, তবে এক বাব অধুনিক নব্য সম্প্রদয়কে-_-নব্য বলিয়া, 
ব্রা্ম বলিয়।, রুশ্চাঁন বলিয়া, নাস্তিক বলিয়া, _অভঙ্ষ্য ভোজী জানিস, যে 

আধুনিক হিন্দুয়ানিব সাঁরময়ী দ্বণ প্রদর্শন কর, তাহা! একবার স্মবণ 

করিও । নব্য ভ্রাতৃগণ । আপনারাও এক বাঁর বিদ্যামত্তার সাবতত্বসৃত যে 

অপূর্ব বিদ্বেষ ভাবটী বুড়ো কোকা পৌত্তলিকদের প্রতি প্রদর্শন কৰেন, 
তাহ। একবাব স্মবণ কবিবেন ১ তাহ! হইলেই তাসাবভাবেব কার্ধ্য সিদ্ধি, 
আব আমি এই অবতাবেৰ আদ্বত প্রভু, অভিষেক কর্তা যোহন, আমারও 

মনস্বামনা সিদ্ধি হইবে । নু 

ইস্তকও একতাব গু7ণুব পৰিচয় প্রদান কণ্ব। কিন্তু এবাব দম্পতি 
মিলন। ধনবান "কৃতি যদি ধনশাঁলিনী কর্ীৰ সহিভ একযোগ হুযেন, 
তাহা হইলে পাধাবণেব ভিন জনেব মিলনেব ন্যায় গৌরবাখিত হক বেন, 

»তাহাতে আব বৈচিত্র কি? সীধাবণেৰ দম্পতি মিলনেব গৌবব কি? সেত 

হতেই হবে। যাহাদের মধ্যে সচরাচন্রণ্ভ্য না, ভাহাদেব মধ্য হলেই 

না গৌরব? আমানের যুগল বূপ দেপ্রিয়া কে তৃপ্ত হইবে ? ভবে দম্পতি 
প্রণষের কথা? সমাজ, বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গসমাঁজ, কাব দম্পতি প্রণ- 
যেব গৌরব কবিয্বাছে? দে তোমাৰ ঘবেব কণা। তুমি ভাহাদভ স্থবী 

হও, আমরা জ্মাজ, তাভাব জনা কিছুই কৃবিতে পাৰি লা--তবে বভমান্- 

ষের স্ত্রীপুরুষেব মিল । হাঁ গৌবব কব! উচিত বটে। ইস্তকে এক কুড়ি 

দেওয়া গেল। 

যেন শ্রেণীবদ্ধ পাঁচজনেব মিলে এক শত হব, তেমনি চারিবর্ণেব 

এক্ৎদ্ীপ লৌক একত্রিত হইলে, সেই “শত” শৌবব পাঁষ। ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য্চপূত্র চাবিবর্ণেব এক ধর্্ান্ীস্ত লোক একত্র হইলে যে গৌববের কথা 

হইবে,তাহার আর আশ্ধ্য কি? তবেচারিজন কনে বৌযে,বা নবোঢা বধতে 
একত্রিত হইয়া কি করিতে পাবে ? তাহাদব আপনাদেব যে চন্রিশ সংখ্যাব 

গৌবব আছে, তাহাবা যদি নিজ কুল থাকিনা যান, তবেই সে কুলে 

চর 
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গৌববের বৃদ্ধি কণিলেন। নতুবা! তোমাঁৰ কুল ত্রষ্ট করিয়া তাহাদিগকে 

লইযাগিযাছে, খেণার শেষ গণনায় তোমাৰ প্রতিদ্বন্দ্ীরই গৌরব বাডিল। 

সেই দ্ধপ চাবিজন অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক বা! বালিব! একক্র হইব! 

কি করিতে পারিবে? এই জন্য চাবিসাত্বাষ, চাবি আটায়, চাবি ন গলায়, 

চারি দশে, শ হয় না। 

হাতের পাচ। কোন সংগ্রামে যে পক্ষ শেষ যুদ্ধে জধী হয, তাঁচাঁব 

কিছু অতিরিক্ত গৌরব কবিতেই হয়।» শেষ জযের স্ুখ্যাতির নামই, 
হাতের পাঁচ। কিন্তু যেমন থেলায় নির্বোধ আছে, তেমনি সংসারে তদ- 

পেক্ষাও নির্বোধ আছে। সংসারে কৃপণ লোক দেখিতে পাওয়া যাধ, 

কেবল হাতেব পাঁচ বাখিবাব জন্যই যাবজ্জীবন ব্যস্ত, কিন্ত হাতের পচ 
বাখিলেন অথচ গনিষ! দেখেন যে ছকুড়ি সাতুনাই । আগে খেলা রাখ, 

তাব পব হাতেব পীচেৰ চেষ্টা কব। তা না করিলে তুমি 'বড নির্বোধ । 
যবে হাতেব পাঁচ বাখিয়াছ, শেষ বক্ষা কবিযাচে, অথচ খেলা আছ্ছে, 

সে পব হাতে কাঁগজ তাপসিবে। শেষ দুদ্ধে আমি জয়ী! এক্ষণ আমি 

যেখানে শিবিব স্থাপন কবিষাছি তোমাকে আসি! সেই খানে লভাই দিতে 

হইবে। গত বসব তোঁমায় আমাষ ভিন্ন ভিন্ন কে কারবাব করিয়া 
তোমাব চৈত্র মাঁসেব শেষে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, এক্ষণে বৈশাখেব প্রথমে 

তোমব দব লইষাই আমাকে করবাব করিতে হইতেছে । অর্থাৎ তোমাৰ 

হাতেৰ পাঁচ ডিল, তুমিই কাগজ দ্িলে। তুমি কাগজ দিফ'ছ, তোমার 

কতক গুলি সুবিধা, এখন তোমায আমায় যদি ছুই জনে এক বঁকমের 

বিস্তি পঞ্চাশ ডাকি, তাঁহাহইলে আমাব গৌরব অধিক হইবে । বাস্তবিক 

মধ্যস্ত হইতে হইলে এই বূপ বিচার করাই উচিত । 
আর কুডি খানি কাগজের কথা বাকি আছে । এ গুলি সামান্তত 

গৌববচিহৃ মান্র। ধত দিন তুমি গৌরবের পাতশাই পাঞ্জ/ উভাতে এ 
সপাবিলে, ততদিন তোমাব গৌরব ঢাকা থাকাহ বিধেয় । অর্থাৎ চারি 

খানা পর্যন্ত কাগজ উপুড কৰিব! ধবিও । সংসারের একটী রীতিই এই 

যে, তুমি চাবিবার অনেক কষ্ট কবিবা যে খ্যাতিপত্তি টুকু সঞ্চষ করিলে, 



৪৬ সমান্ত-সমালোচন । 

তোমাৰ একবার খেলা না হওষাতে ভাহা তৎক্ষণাৎ লীন হইয়! গেল। 
তবে যদি তুমি একবাব লাজ! জাহিব করিয়! থাক,৪ তাহা হইলে পাঁচ হাত 
অন্ততঃ না ধগেলে তুমি আর একেবাবে হীনগৌরব হইবে না। পাঁচ হাত 

নহিলে পঞ্তা উঠে না। ছক্কা বড বাড। পঞ্তার উপর এক ফৌঁটা। 
হুতোম যাহাদিগকে সৃহরেব হঠাঞ অবতাব বলেন, তীহাদেরই চিহ্ন এই 
তাসের ছক্কা। তীহারা ভোগাইতে আসেন, ভোগাইয়া চলিষা যান। 

ধূমকেতুব ন্যায় গগনপযে উদ্চিত হইল, শিখাষ গগনেব একদেশ উজ্দ্রলী- 
ক্কত হুইল, কত লোকের গ্রনে কত অণ্ুভ ভাঁবনা সেই সঙ্গে সঙ্গে উদ্দিত 

হইল। কিন্তু কত কাল যেস্থায়ী হইবে, তাহ! কে ধলিতে পারে? যখন 

গেল, হঠাৎ চলিষা গেল। এই যন্য ভাল থেলওয়াবে ছক! কবিবাৰ ঘড 

আস্থ। প্রদর্শন কৰে না। ৫খলাত পঞ্জা, ছক্কা কেবল বৃথা জাক জমক মাত্র। 

তান খেলা যে সংসাবেব অবিকল প্রতিরূপ, তাহা আমরা এক 
প্রকার দেখাইলাম। কিন্তু অতি গু কথা এখনও বলি নাই । ঞ্াংসাবেব 
তি গু বিদ্া কি? জুয়াচুরি। তিনি বড পাকা, লোক বলিলে কি 

বুঝায়, যে তিনি একজন জুয়াচোৌব |» তোমার হাতে কিছুমাধ্ধ তাস নাই, 
কিন্ত তুমি এমনিএমুখতক্ী কবিতেছ যে সকলেই মনে করিল, তুমি এক 

জন আদ্য লৌক। তুমি তাসে পাকা! খেলোরাব হইলে, সংসাবে তুমি 
পাকা লোক হইলে । যখন “খেলার গুরু কেননা ই” আমরা বলি, তখন 

ঘেন মনে গ্কে, যে তিনিই এই লোকমাত্রাৰ গুরু । তবে তাস খেলাৰ 

সময় আমবা শ্বীকাব করি, ভবের খেলাতে স্বীকার কবাটা বভ প্রথা নয় । 

সকল কথাই বল! হইল । এখন হে তাসদেব! তোমাঁব বাওযার- 

পীঠ মূর্তিতে একবার আবিভূ্তি হও। হুইয়া তোমাব উনপঞ্চাশ মূর্তি 
ন্দোমার উনপঞ্চাশ অবয়বে ভর কর; আর তোমার প্রধান তি ন মূর্তি 

আর্মি লেখনী মসী ও কাগজে আশ্রয় কব, আমি এক বার,-- 

“কথাচ্ছলেনবালানাং নীতিস্তদ্দিহ কথ্যতে 1” 

সাত আট কুমাবীগণ! তোমাদের গৌবব কি এক্ষণে (ব্রবিতে 
' পারিলে ত? 



গ্রাবুধ নি 

নওলা *ভাই 1যদি তুরুপেব হও ত মনে কবিও যে বিপক্ষের 
গোলামে“তোমাকে লই যাইতে পাবে। 

দওলা ভগিনী । কুলে থাকিলেই কুলেব গৌবব, কিন্তু বাঙ্কালায় 
যত দিন কনে থাকিবে, ৮০০০০০৮০ অতএব শীঘ্র 

ঘোমটা খুলিও না । 
অহে গোলাম। অধৃষ্টক্রমে এবাব তুরুপেব হয়েছ, মনে থাকে 

যেন, বদ রক্তের বেল! তোমাৰ গৌরব উঠ কম। 
বিবি, সাহেব । কত্রি? ও কৃতি !--তোমািগকে আমার আব 

কিছু বলিতে হইবে ন!। কিন্তু ধনী ও ধনশালিনী !যেন ইস্তকট। রি 
তুহা মনে থাকে । 

টেক্কা কর্তা মহাশয় । বদ বঙ্গের সময় আপনাকে রম্নের সাত্বা দলন 
কবে বলে, আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না । ফিরে হাতে কি হয দেখিবেন ? 

ভ্দই খেলওয়ারগণ তুকপ পাইবাব সময় যেন সাত তুরুপ যনে 
থাকে, আব, হাতেব পাঁচ রাখিতে গিষা যেন খেলা! খোযাইও না। মহা- 

প্র তাস ' যদিও আমি অদ্বৈত এবং তোমার গুক, কত্ত তুমি ভবাবহার, 

তোমাকে নমস্কাব কবি। 

স্পা ০০০ পশ 










